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آیا تا به حال پی برده اید 

  برای رنگ كاري نهايي هر پروژه چوبی چه مراحلي بايد طي شود؟ 

  تركيب رنگ ها قبل از پاشيدن رنگ چگونه انجام مي شود؟ 

  نقش رنگ كاري نهايي در سازه های چوبی چيست؟

  براي رنگ كاري سازه های چوبی از چه نوع رنگ هايي ميتوان استفاده كرد؟

  بهترين پوشش براي محصوالت چوبي داراي چه ويژگيهايي بايد باشد؟

  براي رنگ كاري پروژه هاي چوبی از چه ابزارهايی ميتوان استفاده كرد؟

استاندارد عملکرد 

پس از پايان اين واحد يادگيري، هنرجويان قادر خواهند بود كه پس از زيرسازي مناسب رنگ كاري مبلمان 
را به صورت دستي و ماشيني مانند پيستوله انجام دهد.

هدف توانمند سازی )مهارت های یادگیری( 

هدف اصلي اين پودمان، كسب مهارت شايستگی رنگ كاري برای سازه ها و مصنوعات چوبی است.
اهداف فرعي اين پودمان، كاركردن با ابزارهای دستی و ابزارهای دستی برقی مناسب و موردنياز برای رنگ كاري، 

از جمله دستگاه پيستوله و كمپرسور باد مي باشد.

مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی 

 شایستگی های غیر فنی 

شایستگی های غیر فنی

در انجام كارگروهی مسئوليت پذير باشيد.اخالق حرفه ای

هميشه در حال يادگرفتن باشيد.يادگيری مادام العمر

در انجام فعاليت كارگاهی خالق و كارآفرين باشيد.نوآوری و كارآفرينی

از مواد اوليه استفادة بهينه نموده و صرفه جويی كنيد.مديريت منابع

و ساير شايستگی های غير فنی اطالعات  فناوری  ديگران،  آموزش  گروهی،  كار  به  می توان 
نمود. اشاره  تفكر خالق  و  سيستمی  تفكر  ارتباطات، 

  دقت و سرعت در كيفيت زيرسازي مناسب براي رنگ كاري پروژه در هنگام كاركردن و در پايان كار. 

نگرش
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شایستگی آستري كاري و پوشش دهی با پوشش هاي رنگی
واحد 

یادگیري8

١ـ اندود كردن سطح كار 

به منظور حفاظت چوب در برابر رطوبت، اشباع چوب، بهتر چسبيدن بتونه به سطح كار و كم مصرف شدن 
رنگ نهايی سطح كار را روغن اندود می كنند. 

اندود كردن سطح كار با روغن برزک:
مقداري روغن برزک داخل يك قوطي بريزيد؛ براي رقيق كردن آن مي توانيد مقداري تينر روغني يا روغن 
خشك كنندة اسكاتيف اضافه نماييد، سپس به وسيلۀ يك قلم مو تمام سطح چوب را آغشته كنيد تا سطح 
كار كاماًل اشباع شود. بهتر است اين كار روي ميز كار كارگاه انجام شود؛ كه براي اين كار بايد ابتدا تمام سطح 

صفحۀ ميزكار را تميز كنيد، به طوري كه عاري از هرنوع ميخ، پيچ و گرد و غبار باشد.
درصورت وجود رنگ يا چسب روي ميزكار، مي توانيد آن را با رنده و ليسۀ پرداخت برطرف نماييد )شكل 1(.

دقت شود كه پس از پايان بتونه كاري:
به كمك قلم مو يا كهنۀ رنگ كاري، سطح ميز را روغن كاري كنيد )شكل 2(.

شكل 2 ـ استفاده از کهنه رنگ کاري براي نفوذ بهتر روغن بزرك شكل 1 ـ استفاده از لیسه براي برداشتن مواد اضافي

از دستكش و ماسك تنفسي استفاده كنيد.
پس ازخشك شدن مي توانيد اين عمل را دوباره انجام دهيد.

در پايان، قلم موها را با حالل هاي به كار رفته تميز، و خشك كنيد، سپس همۀ مواد ابزار و وسايل را جمع، و 
محيط كارگاه را نظافت نماييد.

قلم مو را درون ظرفي كه محتوي حالل مناسب 
است شست وشو دهيد، و از ريختن حالل روي قلم 
مو به منظور شست وشوي آن خودداري كنيد؛ زيرا 
در اين صورت عالوه بر خوب تميز نشدن قلم مو، 

حالل بيشتري مصرف خواهد شد )شكل 3(.

شكل 3ـ شستن قلم مو با حالل به روش ناصحیح
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را داخل يك قوطي ريخته  اليف  از روغن  مقداري 
سپس روي آن كمي تينر روغني بريزيد و با همزن 

چوبي، به خوبي آن را به هم بزنيد )شكل 4(.

براي دست اول، روغن اليف را رقيق تر كنيد تا بهتر در چوب نفوذ كند، سپس آن را از صافي عبور دهيد.
چون اين روغن حالت چربي و چسبندگي زيادي دارد، سعي كنيد از دستكش استفاده كنيد )شكل 5(.

با استفاده از قلم مو ياكهنۀ رنگ كاري سطح كار را روغن اندود كنيد )شكل 6(.

شكل 4ـ رقیق کردن روغن الیف با تینر روغني

   قبل از روغن كاري، سطح كار را از گرد و غبار پاک كرده و بعد از روغن كاري نيز قطعه كار را در 

جايي بدون گرد و غبار قرار دهيد.

توجه

شكل 6  ـ روغن اندودکردن با روغن الیف وقلم موي پهنشكل 5  ـ استفاده از دستكش الستیكي 
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٢ـ آستری كاری 

آستری كاری به مجموعه عملياتی گفته می شود كه هدف آن تغيير رنگ زمينه چوب به رنگ دلخواه است و 
در مواردی موجب كاهش نفوذپذيری سطح برای رنگ رويه با پوشش نهايی می گردد.

آستري ها در سه شكل وجود دارند كه همۀ آنها در رنگ هاي مختلف در بازار يافت مي شوند.
1  آستري فوري، كه حالل آن تينر فوري است.

2  آستري روغني كه حالل آن تينر روغني است.
3  آستري آبي كه حالل آن آب مي باشد.

پس از سنباده كاري، گرد و غبار بتونه را به كمك هواي فشرده از سطح كار دور كنيد.

دستورالعمل کارگاهي آستري کاري: قبل از شروع كار مواد و وسايل زير را آماده كنيد.

جدول لیست مواد و ابزارهاي الزم

ابزار دستی ـ برقیابزار های دستیمواد مصرفیردیف

ليسه صافكهنه رنگ كاري1

قطعه كارروغن برزک2

 دستكشماسك مناسب3

ميزكارروغن اليف اسكاتيف4

صافي تينر روغني5

لباس كار6

قلم موي پهن و باريك7
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آستری قیری یا شاپان

شكل 10ـ آستری روی یک تخته نراد با کهنه رنگ کاریشكل 9ـ زدن آب روی کار قبل ازآستری زدن

   نفوذ آستری در چوب زياد است بنابراين بايد قبل از آستری سر چوب ها و گره ها را آب بزنيد، اين 

عمل باعث می شود آستری كمتر نفوذ كرده و سطح كار تيره نشود )شكل 10(.

توجه

 13 مقداری شاپان در يك ظرف ريخته و آن را با بنزين رقيق می كنند. چون بنزين فرار است، به مقدار 
بنزين، بنابراين در بنزين مقداري نفت بريزيد تا آستری سريع خشك نشود )شكل 7(.

مقدار شاپان به مقدار آستری كه می خواهيد درست كنيد دارد بنابراين برای كمرنگ كردن آستری مقدار 
بنزين و نفت را بيشتر كنيد )شكل 8(.

 فعالیت 
کارگاهي

شكل 8  ـ اضافه کردن نفت به آستری قیریشكل 7 ـ رقیق کردن آستری قیری با بنزین

اين آستری را با كهنۀ بدون پرز روی سطح كار كشيده، سپس با پارچۀ خشك ديگر روی آن بكشيد تا خشك 
شود )شكل 9(.
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رنگ پوششي به معناي پوشش سطح چوب است، به طوری كه الياف و نقوش چوب ديده نشود. اين نوع رنگ 
)پوششي( بيشتر براي صفحات فشردة چوبي كاربرد دارد. 

شایستگی پوشش دهی پوشش هاي غیر شفاف )رنگ كاري پوششی(
واحد 

یادگیري9

شكل 11ـ چند نمونه رنگ فوري

1ـ رنگ هاي فوري
رنگ هاي فوري، رنگ هايي هستند كه حالل آنها تينر فوري 10000 و درصورت آميخته شدن با بنزين يا 

نفت كه حالل رنگ هاي روغني هستند، دچار دلمه شدن يا بريدگي رنگ مي گردند.
امروز  و  مي شوند  سريع تر خشك  فوري،  رنگ هاي 
كاماًل جاي رنگ هاي روغني را گرفته اند و در بازار 
چوب  فوري  رنگ  يا  اتومبيل  فوري  رنگ  نام  به 
عرضه مي شوند. از مهم ترين رنگ هاي فوري كه در 
رنگ كاري چوب مورد استفاده قرار مي گيرند رنگ 
)زرد( و مشكي است كه  )قرمز(، گل ماشي  اخري 
تقريباً پايۀ رنگ چوب را مي سازند و از آنها اغلب در 

.)11 )شكل  مي شود  استفاده  همرنگي  ساخت 
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شكل 13ـ ماستیک زدنشكل 12ـ بتونه آبي

با توجه به اينكه قبل و بعد از آستری كاری الزم است سطح كار بتونه كاری شود. ساخت بتونه نيز در 
زير می باشد.  به ترتيب  ادامه كار دستورالعمل كارگاهی رنگ  لذا  قباًل گفته شده  پودمان 2 

ب( مراحل اجرای فعالیت کارگاهی:
1 بتونۀ آبي موردنياز را با تركيب مل، سريش و آب شكل 12 بسازيد.

2 صفحه فشردة چوبي را ماستيك كاري كنيد )شكل 13(.

الف( جدول فهرست مواد و ابزارهاي الزم

ابزار دستی ـ برقیابزار های دستیمواد مصرفیردیف

پيستولهلباس كاركهنه رنگ كاري1

ماسك تنفسیروغن برزک2

عينك ايمنیماسك مناسب3

دستكشدستكش4

ميزكارتينر فوری5

لباس كاربتونه فوری6

قلم موي پهن و باريكسنباده7

رنگ فوری 8

كيلر9

 فعالیت 
کارگاهي
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3 پس از خشك شدن بتونه، با استفاده از تخته پوست يا سنباده نرم 220، سطح را سنباده بزنيد )شكل 14(.
4 با پيستوله يك دست بتونۀ فوري روی سطح كار بپاشيد. يادآوری: بتونۀ فوري با تينر فوري 10000 رقيق 

می شود )شكل 15(.

5 پس از خشك شدن سطح كار، آن را سنباده نرم بزنيد.
6  درصورت نياز، با ليسه بتونه فوري را روي سطوح مورد نظر كشيده و لكه گيري كنيد )شكل 16(.

7 به رنگ نوک مدادي نياز است؛ بنابراين با افزودن مقداري پودر نقره اي يا اكليل نقره اي به رنگ مشكي، 
رنگ نوک مدادي درست كنيد )شكل 17(.

شكل 17ـ تینر رنگ نوك مدادیشكل 16ـ لكه گیری با بتونه

8 رنگ را از صافي عبور دهيد. براي اين كار بهتر است تنظيف را روي مخزن پيستوله قرار داده و رنگ را از 
تنظيف عبور دهيد )شكل 18(.

9 رنگ نوک مدادي را با پيستوله روي كار بپاشيد، درصورت نياز به تيره تر شدن رنگ، مشكي را زيادتر كنيد 

شكل 15ـ رقیق کردن بتونهشكل 14ـ سنباده نرم
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و در صورت روشن تر شدن، اكليل نقره را )شكل 19(.

شكل 19ـ پاشیدن رنگ با پیستوله شكل 18ـ استفاده از تنظیف برای صافی

10  پس از خشك شدن يك دست كيلر روي كار بپاشيد تا استحكام رنگ بيشتر شده و اكليل نقره اي، با تماس 
دست از سطح كار جدا نشود )شكل 20(.

شكل 20ـ کیلر پاشی

ج( نكات اجرای فعالیت کارگاهی 
باتوجه به دماي محيط پس از حدود 20 دقيقه، سطح كار خشك مي شود. 

2ـ رنگ هاي روغني
رنگ هاي روغني، هوا خشك بوده و نسبت به رنگ هاي فوري به مدت زمان بيشتري نياز دارند تا خشك شوند؛ 
به همين دليل رنگ هاي فوري جايگزين رنگ هاي روغني در چوب شده اند. البته در مواردي كه مسئله رطوبت 

حائز اهميت باشد، رنگ هاي روغني ارجحيت دارند.
رنگ روغني تركيبي از رنگدانه ها، حالل، روغن اسكاتيف و روغن برزک است، كه با تينر روغني، بنزين يا نفت 
رقيق مي شود.  اين رنگ ها در دو نوع مات و براق به بازار عرضه مي شوند. براي تهيۀ رنگ روغني مات، كافي 

است مقداري مل الك شده را به رنگ روغني براق اضافه كنيد و كاماًل هم بزنيد.
رنگ روغني براق از استحكام بيشتري برخوردار است.
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الف( دستوالعمل کارگاهي رنگ روغني
جدول لیست موادو ابزارهاي الزم

ردیف
مواد مصرفی

ماشین آالتابزار دستی ـ برقیابزار های دستی
واحدمقدارعنوان

پيستوله رنگ يا قلم مولباس كارقطعه كار1

ماسك مناسببتونه فوری2

دستكشسنباده3

ميزكاررنگ روغنی4

گيرة دستیتينر روغنی5

صافی6

قلم موي پهن و باريك با پيستوله7

ب( مراحل کار:
1 قطعه كاري را انتخاب كنيد.

بتونه  )يك دست  دهيد  انجام  را  كار  زيرسازي   2
ماستيك( روغني 

3 آستري را مي توانيد با قلم مو بزنيد. دقت كنيد 
از  و  نكند  ُشره  كه  باشد  به حدي  رنگ  غلظت  كه 
نماند.  باقي  كار  روي  قلم مو  خطوط  اثر  طرفي 
مو  قلم  برگشت  و  رفت  حركت   21 شكل  توجه: 
نيز  پيستوله  با  گيرد.  انجام  يكنواخت  فشاري  با 
می توانيد عمليات رنگ كاري را انجام دهيد. در اين 
 شكل 21ـ زدن آستری یا قلم مودستورالعمل يك كابينت درنظر گرفته شده است.

4 زير كار را آماده كنيد و يك دست رنگ آستري را با پيستوله بپاشيد.
5 درصورت نياز به لكه گيري، بتونه كاري كنيد.

6 ديوارة كابينت را به كمك پيستوله از باال به پايين رنگ بزنيد )شكل 22(.
7 قسمت هاي داخلي كابينت را با تغيير موقعيت پيستوله رنگ آميزي كنيد )شكل 23(.
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8 پس از پايان رنگ كاري وخشك شدن سطح كار، پرداخت با پوست آب را انجام دهيد.
9 در رنگ كاري روغني حتماً از پرداخت پوست آب استفاده كنيد. پوست آب همواره خيس بوده و بايد همراه 

با آب به سطح كار كشيده شود تا پرداخت بهتري داشته باشيد.
10 پس از پرداخت نهايي، رنگ پاياني را به ترتيب مراحل فوق انجام دهيد.

3ـ پوشش دهي با اکلیل ها
اكليل، پودر فلزي است كه از فلزاتي مانند آلومينيوم )اكليل نقره(، برنز )اكليل طاليي(، مس )اكليل مسي( و 

ساير فلزات به دست مي آيد.
براي ساخت رنگ هاي متاليك از اكليل استفاده مي شود.

همان طور كه در دستورالعمل رنگ فوری بيان شد، با افزودن اكليل نقره به رنگ مشكی فوری می توان رنگ 
نوک مدادی متاليك درست كرد.

با افزودن اكليل نقره به رنگ مشكي فوري توانستيد رنگ نوک مدادي متاليك درست كنيد.
در شكل 24 اكليل طاليي و شكل 25 اكليل نقره نشان داده شده است. 

شكل 23ـ رنگ کاری قسمت های داخلیشكل 22ـ رنگ پاشی از باال به پایین

شكل 25ـ اکلیل نقره ایشكل 24ـ اکلیل طالئی

ابروباد،  الوان شامل رنگ مرمري، چرمينه كاري،  انواع رنگ هاي  اكليل در بنزين حل مي شود و در ساخت 
پوست ماري و... كاربرد دارد.
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الف( دستورالعمل کارگاهي رنگ کاري با اکلیل
جدول لیست موادو ابزارهاي الزم

ردیف
مواد مصرفی

ابزار دستی ـ ابزار های دستی
ماشین آالتبرقی

واحدمقدارعنوان

لباس كارقطعه كار1

ماسك مناسببتونه2

دستكشسنباده3

يا 4 طاليی  مسی،  اكليل 
ميزكار…

گيرة دستیبنزين5

صافی6

قلم موي پهن و باريك يا پيستوله7

1 قطعه كار موردنظر را آماده كنيد.
انجام  بتونه كاري ماستيك را مطابق شكل 26   2

دهيد.

شكل 26ـ ماستیک کاری 
3 پس از بتونه كاري، سطح را پرداخت كنيد.

4 پودر اكليل مسي را در ظرفي ريخته و با بنزين حل كنيد. حدود 2 قاشق غذاخوري اكليل در 0/5 ليتر 
بنزين مناسب است. هرچه مقدار اكليل بيشتر باشد ضخامت اليۀ اكليل پس از خشك شدن بيشتر مي شود.

5 پس از حل شدن اكليل در بنزين، آن را با پيستوله روي كار بپاشيد.
ب( نكات اجرایی فعالیت کارگاهی

فوري  تينر  آنجايي كه حالل كيلر،  از  بپاشيد.  كار  اكليل، يك دست كيلر روی سطح  بهتر  تثبيت  براي   6
10000 است و در بنزين اصطالحاً دلمه مي شود، بايد پس از خشك شدن كامل اليۀ اكليل، پوشش كيلر 
را به صورت اليۀ نازک بپاشيد و پس از ژله اي شدن، دست دوم را پرتر بپاشيد تا سطح را كاماًل پوشش دهد. 
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1ـ رنگ های فوري )نیترو سلولزی(
ماده اصلی اين رنگ سلولز می باشد كه با اسيدنيتريك به صورت نيترو سلولز در می آيد )شكل 27(.

اين رنگ، روشن و شفاف بوده و در مقابل حرارت، خراشيدگی، عوامل بيولوژيكی و رطوبت مقاوم است )شكل 28(.

شكل 28ـ چند نمونه رنگ نیترو سلولزیشكل 27ـ اثر بتونه روی صفحة چهارپایه کاماًل نمایان است.

رنگ های نيترو   سلولزی با تينر و سلولزی با تينر فوری 
رقيق شده و با قلم مو، پيستوله و به روش غوطه وري بر 

سطح كار زده مي شود )شكل 29(.

شكل 29ـ  چهارپایه رنگ شده با رنگ نیترو سلولزی 

اثر  در  و  داشته  ارتجاعی خوبی  قابليت  رنگ  نوع  اين  اشتعال اند  قابل  نيترو سلولزی  رنگ های     

بر  نمي دارد. ترک  چوب،  واكشيدگی  و  هم كشيدگی 

توجه

شایستگی پوشش دهی با پوشش هاي شفاف
واحد 

یادگیري١0
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رنگ های نيترو سلولزی نفوذ خوبي ندارند و فقط به صورت يك ورقۀ محكم روي سطح چوب را مي پوشانند؛ 
بنابراين بهتر است به كمك پيستوله 2 تا 3 بار بر سطح كار پاشيده شوند. اين رنگ ها كه بعد از 4 تا 6 ساعت 
كاماًل خشك مي شوند، در رنگ آميزي درها، قفسه ها، ديواره هاي چوبي، دكوراسيون چوبي، قسمت هاي داخلي 

وسايل نقليه و... به كار مي روند )شكل 30(.
الف( سیلر: اين رنگ پوششي قبل از پوشش رنگ نهايي استفاده مي شود.

سيلر قبل از رنگ نهايی استفاده می شود، و علت استفاده از آن اين است كه قابليت جذب آب رنگ نهايی را 
كم كرده و استحكام آن را بيشتر می كند )شكل 31(.

شكل 31ـ استفاده از تینر فوری برای رقیق کردن سیلرشكل 30ـ پاشیدن رنگ نیترو سلولزي با پیستوله

سيلر را پس از رقيق شدن با تينر فوری، می توان با كهنۀ 
رنگ كاری بدون پرز، ليسه و كاردک، قلم مو و پيستوله 
روی سطح كار زد. در بعضی كارگاه ها از روش غوطه وری 
.)32 )شكل  می شود  استفاده  سيلر  زدن  برای  نيز 

32ـ زدن سیلر با قلم مو روی سطح آستر خورده

   كار سيلرخورده را هرگز نبايد در كنار حرارت مستقيم يا زير نورخورشيد قرار داد، زيرا سطح كار 

متورم می شود.

توجه
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مدت زمان خشك شدن اين رنگ 10 تا 20 دقيقه است، و رنگ كاری مجدد روی سطح سيلرخورده، بايد بعد 
از 1 تا 2 ساعت انجام گيرد. اين زمان به شرايط جوی و رطوبت محيط بستگي دارد.

از سيلر برای رنگ كاری كليۀ سطوح چوبی، انواع درها، تخته خرده چوب سه اليی، فيبر و صفحات روكش شده 
می توان استفاده نمود )شكل 33(.

   سيلر پس از خشك شدن مات مي شود.

نكته

سنباده كاري سطح سيلرخورده با سنباده معمولي چوب انجام مي گيرد.
شمارة سنباده اي كه برای  اين سطوح سيلر خورده به كار می رود متفاوت است. اصوالً رنگ كاران، سنباده هايی 

با شماره های 200، 220 و 240 را پيشنهاد می كنند )شكل 34(.

شكل 34ـ نمونه ای از سنباده نرمشكل 33ـ یک درب سیلرخورده

ب( کیلر: رنگی است شفاف كه به عنوان رنگ نهايی مورداستفاده قرار می گيرد. حالل آن، تينر فوری بوده و 
مانند سيلر در قوطی های 1، 4 و 20 كيلويی به فروش مي رسد )شكل 35(.

اين پوشش كه هميشه بعد از سيلر استفاده مي شود، برخالف سيلر، پس از خشك شدن براق مي ماند. زمان 
خشك شدن سطح آن 10 تا 20 دقيقه است، و خشك شدن نهايی و كامل آن 1 تا 2 ساعت طول می كشد. 

اين رنگ با كهنۀ رنگ كاری، قلم مو، پيستوله و همچنين به روش غوطه وری روي كار زده مي شود.

   ليسه و كاردک برای كيلر زدن مناسب نيستند.

توجه

كيلر بعد از مدتی براقيت خود را از دست داده و به رنگ قهوه ای شفاف تمايل پيدا می كند. مورد استفادة كيلر 
در رنگ كاری مانند رنگ سيلر  است.
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ج( پوشش دهی به وسیلة قلم مو: اگر پوشش دهی به وسيلۀ قلم مو انجام گيرد، خطر احتراق آن بسيار 
كم است؛ و البته مقدار مصرف پوشش نيز بسيار كمتر از مقدار مصرف به روش پيستوله است.

فقط براي آماده كردن سطح رنگ وقت زيادي صرف مي گردد. پوشش به وسيلۀ يك قلم موي پهن به طور 
افقي، پهلوي يك ديگر و به يك اندازه ماليده مي شود. عمل پوشش دهی نيز بايد سريع انجام گيرد. هر قلم مو 
از ابتدا تا انتها و يك دفعه روي سطح ماليده مي شود تا در اثر چند بار ماليدن قلم مو روي پوشش پره پره 
نشود. پوشش بايد خوب پهن شود تا بعدها وقت زيادي براي سنباده زدن و صاف كردن آن تلف نگردد. بعد از 
حداقل يك ربع ساعت مي توان دست دوم وهمچنين دست سوم پوشش را روي كار اعمال شود. الزم به ذكر 

است جهت خشك شدن بهتر اليه نازک رنگی پس از يك روز مي توان به رنگ كاري ادامه داد.
بايد رنگ خوب خشك شود وسپس مراحل بعدي كار را از قبيل سنباده زدن و پرداخت كردن انجام داد.

بعد از پايان كار، بايد قلم مو را با مادة رقيق كنندة همان پوشش مانند تينر يا بنزين به خوبی شست و تميز 
كرد )شكل 36(.

شكل 36ـ شست وشوی قلم هاشكل 35ـ کیلر فوری

ـ رعایت نكات ایمني الزم در اتاق رنگ کاري
پاشيدن  اثر  در  كه  رنگی  گرد  آتش سوزي  خطر  همچنين  و  رقيق كننده  مادة  زياد  احتراق  قابليت  به دليل 

بست. به كار  را  الزم  احتياط هاي  رنگ كاري  اتاق  در  بايد  مي گردد  رنگ ايجاد 
1 در اتاق های پوشش دهي، نبايد آتش و همچنين نور بی حفاظ وجود داشته باشد.

2 به عالئم هشدار دهنده اتاق رنگ كاری از جمله سيگار كشيدن ممنوع است توجه كنيد )شكل 37(.
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3 بايد از هرچيزی كه امكان جرقه زدن دارد جلوگيری كرد و در محل عالئم هشدار نصب نمود.
4 از كار با ابزارهايی كه به وسيلۀ برق كار می كنند بايد خودداری شود.

5 كليد برق خارج از اتاق تحت پوشش دهي قرار گيرد و برای تعويض المپ ها، ابتدا بايد برق را قطع كرد.
6 از كفش هايی كه ميخ به آنها زده شده، نبايد استفاده كرد كفش های ايمنی مخصوص، بهترين گزينه هستند.

7 برای پاک كردن محل كار و تراشيدن رنگ از روی ميزكار، نبايد از ابزارهای فلزی استفاده كرد.
8 بقايای رنگ را نبايد در آتش سوزاند، بلكه درصورت عدم استفاده، بايد آنها را در محل مناسب شست و به 

فاضالب ريخت تا خطر آتش سوزی نداشته باشد )شكل 38(.
9 بشكه های تينر يا رنگ را نبايد نزديك بخاری يا دستگاه حرارت مركزی قرار داد.

10 باقی ماندة رنگ فقط در ظروف فلزی نگاه داشته شود.
11 پارچه های مورد مصرف برای تميزكردن رنگ و... را بايد در ظروف نسوز دردار ريخته و از آنها محافظت كرد.

12 روی ظروف و بشكه های رنگ، جملۀ »خطر آتش سوزی« نوشته شود.
13 فقط رنگ مورد مصرف يك روزه در اتاق رنگ نگه داری شود.

14 هنگام كار، در كارگاه قفل نشود، تا اگر اتفاق ناگواری رخ داد به آسانی بتوان از اتاق خارج شد.
15 جلوی پنجره ها و مقابل دِر خروجی، آزاد باشد تا بتوان در موقع لزوم، فوراً از آنجا استفاده كرد.

16 وسايل خاموش كردن آتش، هميشه در دسترس و آماده باشد )شكل 39(.
17 هنگام كار، بايد لباس مناسب پوشيد تا از خطر آتش سوزی محفوظ ماند.

18 از ماسك تنفسی مناسب استفاده شود.

 شكل 37ـ عالئم هشدار اتاق رنگ کاری

شكل 39ـ وسائل خاموش کننده هاشكل 38ـ ریختن بقایای رنگ در فاضالب
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د( نیم پلی استر: مقدار خشك كن در هر 4 ليتر، يك شيشه )مشابه شيشه شربت دارويی( است؛ كه مصرف 
بيشتر آن باعث می شود زمان خشك شدن رنگ كوتاه ولي براقيت آن كم تر شود 

را  ديگر  چوبی  محصول  هرنوع  يا  صندلی  مو  قلم  به وسيله  می توانيد  شما  است  پلی استر  نيم  نوعی  كيلر 
.)40 )شكل  نماييد  كيلركاری 

اندازة يك در بطري شيشه، و در  باتوجه به دمای محيط در تابستان به  مقدار آن در يك مخزن پيستوله 
اندازة دو در بطري شيشه می باشد )شكل 41(. به  زمستان 

شكل 43ـ نمونه ای  از یک میز نیم پلي استر خورده شكل 42ـ اضافه کردن خشک کننده به نیم پلی استر رقیق شده  

شكل 41ـ زدن کیلر به کار با پیستولهشكل 40ـ زدن کیلر به صندلی با قلم مو

به ياد داشته باشيد كه خشك كن را هميشه به داخل پيستوله بريزيد و به اندازة مصرف نيم پلی استر مخلوط 
كنيد چون درصورت عدم استفاده، پلی استر باقی مانده قابل استفاده نخواهد بود )شكل 42(.

 نيم پلی استر رقيق شده را به كمك پيستوله روی سطح كار می پاشند. مدت زمان خشك شدن آن 20 تا 30 
دقيقه )باتوجه به دمای محيط( و زمان خشك شدن كامل آن 6 تا 8 ساعت است.

نيم پلی استر را نمی توان با قلم مو به سطح كار زد زيرا اثر خط هاي قلم مو روي كار باقي مي ماند.
از نيم پلی استر فقط برای رويه كار و رنگ نهايی استفاده می شود. اين رنگ پس از مصرف به پوليش نياز 

ندارد )شكل 43(.



128

ح( پلی استر: سطحی كاری كه رنگ پلی استر زده می شود فاقد مواد استخراجی و صمغی باشد زيرا نمی توان رنگ را 
به درستی روی سطح كار زد، زيرا رنگ در چوب هاي صمغ دار به سادگی خشك نشده و رنگ را به خوبی جذب نمي كند.

رنگ های پلی استر دو جزئی به 2 دسته تقسيم می شوند:
1 پلی استرهايي كه پس از خشك شدن، سطوح براقی را به وجود می آورند كه دربازار به نام پلی استر ايستاده 

معروف هستند و به وسيله پيستوله بر سطح كار پاشيده می شود )شكل 44(.
از ماسك ايمنی فيلتردار و عينك محافظتی استفاده  ـ در پاشيدن پلی استر بايد توجه داشته باشيد، حتماً 

كنيد )شكل 45(.

شكل 45ـ ماسک تنفسی فیلتردار با عینک محافظتی مخصوصشكل 44ـ زدن پلی استر با پیستوله

ـ پلی استر را به وسيله پيستوله از فاصله ای مناسب بر 
سطح كار بپاشيد )شكل 46(.

شكل 46ـ ب( پاشیدن پلي استر ایستاده به سطح کار شكل 46ـ الف( رعایت فاصله پیستوله با سطح کار
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2 پلي استرهايي كه مخصوص سطوح صاف و اغلب قاب ها و تابلوهاي معرق هستند كه پس از خشك شدن 
بايد سنباده و پوليش شوند )شكل های 47 و 48(.

 شكل 48 ـ پولیش کاري سطح پلي استر خوردهشكل 47 ـ سنباده کاري سطح پلي استر خورده 

ـ روی تمامی سطوح چوبی، صفحات روكش شده، چنداليی و كليۀ مصنوعات چوبی می توان رنگ پلي استر زد 
)شكل 49(.

شكل 49 ـ دوعدد میز روکش کاري رنگ شده با پلي استر
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الف( جدول لیست مواد و ابزارهای الزم

ردیف
مواد مصرفی

ابزار دستی ـ ابزار های دستی
ماشین آالتبرقی

واحدمقدارعنوان

سنباده گردلباس كارقطعه كار1

سنباده لرزانماسك مناسببتونه2
سنباده نواریدستكشسنباده3
ميزكارآستری4
صافیرنگ نهايی )كيلر يا پلی استر(5
ليسهتينر6

قلم موي پهن و باريك يا بنزين7
پيستوله

پرداخت و رنگ کاری یک محصول کامل
صندلی چوبی یا پروژه های دیگر ساخته شده در کارگاه خود را مطابق مراحل زیر رنگ کاری نمایید.

 فعالیت 
کارگاهي

شكل 50

شكل 51 

ب( مراحل اجرای فعالیت کارگاهی
1ـ پرداخت اولیه )سنباده کاري(: پس از انجام مراحل 
فرايند  اول  مرحله  در  مبلمان  سرهم بندي  و  مونتاژ 
داغ  نظير  قبل  معايب مراحل  تمامي  بايستي  رنگ كاري 
و اثر اره كاري، رنده كاري روي چوب و همچنين اضافات 
سنباده ها  انواع  از  استفاده  با  مونتاژ  مرحله  چسب كاري 
پرداخت شده و بايستي از سنباده هاي با شماره هاي 120 
و  صاف  كار  تا سطح  يابد  ادامه  سنباده 280  تا  و  آغاز 

يك دست گردد )شكل های 50 تا 52(.

شكل 52 
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2ـ بتونه کاري: پس از انجام مرحله پرداخت اوليه، با استفاده از پودر مل، سريش، انواع پودرهاي رنگي و 
مقداري آب، بتونه سريشي همرنگي را بر اساس رنگ زمينه چوب كه از چه گونه اي ساخته شده باشد تهيه 
كرده و با استفاده از ليسه و كاردک رنگ كاري بر روي تمام معايب ظاهري مبلمان چوبي را بتونه كنيد. به 
طور كلي بتونه ها دو عمل اصلي را انجام می دهند، كه شامل: پركردن خلل و فرج سطح چوب كه باعث كاهش 
نفوذ پوشش به داخل بافت چوب مي شود. برطرف كردن معايب سطحي چوب نظير انواع ترک ها و محل خروج 
گره هاي زنده و مرده و همچنين پركردن معايبي كه در اثر مونتاژ نامناسب در گوشه هاي كار ايجاد شده است 
تا نماي نهايي را اصالح نمايد. )الزم به ذكر است بايستي مونتاژ و اتصاالت به صورتي انجام شود كه رنگ كار 

مجبور نباشد معايب مراحل قبل را برطرف نمايد )شكل های 53 و 54(.

شكل 54 شكل 53

3ـ سنباده کاري دستي و ماشیني: پس از بتونه كاري و گذشت 24 ساعت از زمان خشك شدن بتونه 
مي توان آنها را با استفاده از سنباده 180 الي 280 پرداخت نموده و سطوح را يك دست نماييد. شكل هاي 

55 تا 62 مراحل پرداخت وسنباده كاري دستي را نشان مي دهد.

شكل 56 شكل 55
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شكل 58 شكل 57

شكل 60 شكل 59

شكل 62 شكل 61
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4ـ لیسه کاری: ليسه كاری يكي از مراحل مهم و ظريف پرداخت كاري بوده و هدف از آن ايجاد سطوح صاف 
و صيقلي در بافت چوب است، تا اثر سنباده كاري بر روي آن قابل رويت نباشد. از ديگر اهداف ليسه كاری 

پرزگيري سطوح چوب است كه اين عمل را نمي توان با سنباده كاري برطرف نمود )شكل های 63 تا 68(.

شكل 64 شكل 63

شكل 66 شكل 65

شكل 68 شكل 67
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5 ـ آستري )زیرکار(: پس از اتمام مراحل زيرسازي بايستي مبلمان يا محصول چوبي ساخته شده بر اساس 
رنگ نهايي آستري يا همرنگي گردد. براي تغيير رنگ )همرنگي( و يكسان نمودن رنگ زير كار مي توان از 
انواع آسترهاي رنگي استفاده نمود. انواع جوهرهاي رنگي و پودرهاي رنگي را مي توان در حالل هاي مناسب 

به ترتيب در تينر فوري و آب حل نموده و سطح چوب را پوشش دهي كرد )شكل های 69 تا 72(.

شكل 70 شكل 69

شكل 72 شكل 71
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نيم  كيلر،  سيلر،  نظير  شفاف  پوشش هاي  از  مي توان  موردنظر  نهايي  رنگ  اساس  بر  نهایي:  پوشش  6ـ 
رنگي  تنوع  با  فوري  رنگ هاي  و  روغن  رنگ هاي  نظير  غير شفاف  پوشش هاي  يا  و  و....  پلي استر  پلي استر، 
متفاوت نظير قرمز، آبي، زرد و.... استفاده نمود. الزم به ذكر است براي پوشش هاي فوري از تينر فوري و براي 
پوشش هاي روغني از تينر روغني براي رقيق سازي و اعمال پوشش بر روي سطوح چوب استفاده مي شود.
مراحل پوشش دهي نهايي صندلي را بادقت به وسيله پيستوله انجام داده و در شكل های 73 تا 76 مشاهده 

كنيد.

شكل 74 شكل 73

شكل 76 شكل 75
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شرح کار: 
ـ آستری كاری 

ـ رنگ كاري پوششی فوری
ـ رنگ كاري پوششی روغنی 
ـ رنگ كاري شفاف با قلم مو

_ رنگ كاري شفاف با پيستوله

استاندارد عملكرد:
با استفاده از مواد و ساير ابزار و تجهيزات رنگ كاری مطابق با استاندارد ملی رنگ های پوششی فوری و روغنی رنگ های براق را با قلم مو و پيستوله به كار برده و صندلی چوبی 

را رنگ كند.
شاخص ها:

ـ آستری كاری چوب
ـ رنگ كاري با رنگ روغنی و فوری

ـ رنگ كاري تميز با قلم مو
ـ رنگ كاري شفاف و پوششی با پيستوله

- رنگ كاري كامل صندلی
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط:
1ـ كارگاه رنگ كاري استاندارد به ابعاد 12 × 8  متر مربع داراي تهويه كافي و فونداسيون مناسب براي نصب دستگاه و سيستم مكنده و نوركافي به انضمام لوازم ايمني و 

نوركافي و سيستم سرمايشي و گرمايشي ايمن
2ـ اسناد: آلبوم انواع رنگ

3ـ ابزار و تجهيزات: ماشين سنباده غلتكي ـ ماشين سنباده لرزان ـ ماشين سنباده بشقابي ـ كاردک ـ ليسه ـ ميز كار ـ پيستوله ـ كمپرسور هوا
4ـ مواد: آستری ـ رنگ پوششی روغنی و فوری ـ ورق سنباده ـ سيلر و كيلر ـ نيم پلی استر 

5  ـ زمان: 5 ساعت 
ابزار و تجهیزات:

ماشين سنباده غلتكي ـ ماشين سنباده لرزان ـ ماشين سنباده بشقابی ـ كاردک ـ ليسه ـ ميز كار ـ پيستوله ـ كمپرسور هوا

معیار شایستگي

نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از 3مرحله کارردیف

2آستري كاري1

2رنگ كاري پوششي  فوري                  2

1رنگ كاري پوششي  روغني3

1رنگ كاري شفاف با قلم مو4

2رنگ كاري شفاف با پيستوله5

شایستگي هاي غیر فني، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرش:
1ـ مديريت مواد و تجهيزات

2ـ استفاده از لباس كار، كاله، ماسك، عينك، گوشي و كفش ايمني
3ـ خروج ضايعات مواد اوليه از محيط كار با مكنده ها

4ـ صرفه جويي و مطابقت با نقشه

2

میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.

ارزشیابی شایستگی رنگ كاري مبلمان چوبی


