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پودمان 1

انتخاب مواد و ابزار رنگ كاري
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آیا تا به حال پی برده اید 

  برای رنگ كاري هر پروژه چوبی به چه چیزهایی نیاز دارید؟

  دانش و مهارت شما در رنگ كاري تا چه حدی است؟ 

  نقش رنگ كاري در سازه های چوبی چیست؟

  براي رنگ كاري سازه های چوبی از چه نوع رنگ هایی می توان استفاده كرد؟ 

  بهترین پوشش براي محصوالت چوبی داراي چه ویژگی هایی باید باشد؟

  براي رنگ كاري پروژه هاي چوبی از چه ابزارهایی می توان استفاده كرد؟ 

استاندارد عملکرد 

پس از پایان این واحد یادگیري، هنرجویان قادر خواهند بود كه مواد و ابزار مورد نیاز براي رنگ كاري مبلمان 
را انتخاب نموده و به كار گیرد.

انتخاب مواد و ابزار رنگ کاری
واحد 

یادگيري1

به تصاویر و مناظر طبیعی زیر نگاه كنید در آنها تفكر و اندیشه كنید، خالق این اثر زیبا و دل انگیز كیست؟ 
كدام نقاش ماهر و زبردستی در عالم هستی چنین هنرنمایی رنگارنگی را براي استفاده بشرخلق كرده است؟ 
وآیا این مناظر و یا هر نوع پدیده و محصولی كه در پیرامون خود می بینید چنانچه رنگ نداشته، نقاشی نشده 

و ساده و معمولی باشند آیا دوست داشتنی خواهند بود وجلب توجه می كنند؟
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حاال به محصوالت ساخته شده از چوب و نوع رنگ و رویه كوبی آنها توجه كنید.

باتوجه به اینكه رنگ كاري برای زیبایی بخشی بیشتر به مبل اهمیت به سزایی دارد، براي بسیاري از مبل سازان 
عملیات رنگ كاري یكی از بزرگ ترین دغدغه ها است. با وجود آنكه این افراد از كارهاي دشوار درودگري یا 
ماشین كاري دقیق و ماهرانه واهمه اي ندارند، هنوز هم شمار زیادي از سازندگان مبل در استفاده درست از 
رنگ براي كارشان كوتاهی می كنند. سؤالی كه همواره شنیده می شود این است: »بهترین رنگ براي پروژه 

من كدام است؟«.
به  می كنند  ارائه  كه  درجات حفاظتی  و  عمومی كار  كیفیت هاي  بر اساس  می توان  را  رنگ كاري  محصوالت 
گروه هاي قابل كنترل: موم ها )Waxes(، روغن ها )Oils(، جال دهنده ها )Varnishes( الك و الكل )شالك( 
)shellacs(، الك ها )Lacquers(، و رنگ هاي بر پایه آب )Water based coating(، دسته بندي كرد. انواع 
رنگ هاي مختلف درجات متفاوتی از حفاظت، دوام، راحتی در استفاده و قابلیت تعمیر و زیبایی را به وجود 
می آورند. متأسفانه، در میان تمام گروه هاي مواد رنگی، یك نوع رنگ برتر وجود ندارد. رنگی كه بر رنگی دیگر 
برتر باشد، ممكن است نسبت به دیگري فاقد مطلوبیت باشد، طوري كه باید در انتخاب یك رنگ حد میانه را 

رعایت نمایید. بهترین پوشش وابسته به محصول نهایی می باشد.
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سؤاالت  سري  يك  مبلشان  براي  رنگ  بهترين  تعيين  مورد  در  مشتريان  از  معموالً  حرفه اي،  رنگ كار  يك 
مي پرسد. تعدادي سؤاالت استاندارد به عنوان يك فهرست بررسي )در شكل زير( براي درود گرانی آورده شده 
كه سعي دارند در مورد اينكه براي پروژه هايشان از كدام رنگ استفاده كنند، تصميم گيري كنند. جواب اين 
سؤاالت شما را به سمت رنگ مناسبي كه براي پروژه معين، براساس درجه مطلوبيتي كه براي حفاظت آن 
سطح نياز داريد، درجه مطلوبيتي كه رنگ حفظ خواهد كرد، دمايي كه براي استفاده از آن وجود دارد، و اينكه 
شما مي خواهيد رنگ چطور جلوه كند سوق مي دهد. براي رسيدن به درك بهتري از اين انتخاب ها، در ابتدا 

به گروه هاي مختلف رنگ هاي چوب نگاهي بياندازيم.
تمام رنگ هاي چوب را مي توان به عنوان يكي از دو نوع كاماًل متمايز، براساس روشي كه خشك يا سخت 
رنگ هاي  از  بسياري  و  الكل ها، الك هاي شفاف  مثل الك  ـ  تبخيري  رنگ هاي  كرد.  گروه بندي  مي شوند، 
محلول درآب ـ به صورت فيلمي سخت هم زمان با آنكه حالل بخار مي شود، خشك مي شوند. )آب يك حالل 
به حساب نمي آيد، آب براي رقيق شدن رنگ به كار مي رود(. اين نوع رنگ ها بيشتر در حاللي به صورت محلول 
در مي آيند كه براي نازك ماندن آنها، در مدت زمان طوالني بعد از آنكه خشك شدند، به كار برده مي شود، 
طوري كه اين قبيل رنگ ها تمايل دارند نسبت به رنگ هاي واكنش گر )reactive finishes( دوام كمتري 
 ،)Tung oil( يا روغن تانگ )oil linseed( داشته باشند. بيشتر رنگ هاي واكنش گر ـ از جمله روغن بزرك
الك هاي شفاف كاتاليز شده و روغن هاي جال )Varnishes(ـ  نيز شامل حالل هايي هستند كه بخار مي شوند، 
اما اين رنگ ها از طريق برقراري واكنش با هواي بيرون قوطي، يا يك ماده شيميايي كه قبل از استفاده وارد 
قوطي شده سخت مي شوند. اين رنگ ها تا جايي كه سخت شوند در معرض تغيير شيميايي هستند و بعد از 
آن مجدد در حالل اوليه حل نمي شوند تا براي رقيق كردن آنها مورد استفاده قرار داد. به استثنای روغن هاي 

خالص، رنگ هاي واكنش گر در برابر حرارت و مواد شيميايي عملكرد بهتري ارائه مي دهند.

تعیین نوع رنگ مبلمان
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براي تعیین بهترین پوشش، سؤاالت اساسی زیر مطرح می شود:
ضربات  و  خراش ها  زیاد، حالل ها،  رطوبت  معرض  در  ماده  این  آیا  خواهد شد؟  استفاده  رزینی  نوع  چه   

گرفت؟ خواهد  قرار  احتمالی 
 سطح مهارت شما در چه حد است؟ و سطح كار شما چه اندازه می باشد؟ آیا این سطح تمیز باقی مانده 

است و خشك است؟
 دوست دارید ظاهر چوب به چه شكلی درآید؟ ظاهر طبیعی چوب یا یك رنگی كه به چوب عمق می دهد 

می خواهید؟
 آیا براي رسیدن به یك رنگ كاماًل پولیش شده خلل و فرج را پر می كنید؟

 آیا رنگ را براي رسیدن به یك درخشندگی خاص پولیش می دهید؟
 آیا می خواهید ظاهر رنگ چوب را تغییر دهید؟ آیا زرد شدن ظاهر چوب مشكل ساز نیست؟ آیا می خواهید 

تغییرات رنگی چوب را مثل حالت پیر شدن چوب به حداقل برسانید؟
 ایمنی و سالمت: آیا به حالل هاي خاصی حساسیت دارید یا در مورد اشتعال پذیر بودن آنها و تأثیرات ناشی 

از رنگ هاي خاص برروي محیط زیست دغدغه دارید.

مراحل رنگ کاري مبلمان 

                                             مراحل رنگ كاري مبلمان چوبي

مواد اوليه مورد مصرف در رنگ کاري مبلمان چوبی 

در رنگ كاري مبلمان مسكونی، پس از اینكه نوع مبل مورد نظر یا هر نوع محصول چوبی دیگري با دقت 
ساخته شد، باید براي رنگ كاري و رویه كوبی آن اقدام نموده، مواد اولیة و ابزار مورد استفاده در رنگ كاري و 
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رویه كوبی هر پروژه را به درستی انتخاب كرد؛ این مواد و ابزار عبارت اند از:
انواع رنگ ها ـ انواع بتونه ها ـ آستري ها ـ ابزار پرداخت كاري، سنباده كاري، رنگ پاشی، انواع پارچه ها ـ چرم ها 

و...........
اولین گام در اجراي هرچه بهتر این فعالیت كارگاهی، ایمنی و رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی فردی می باشد. 

هدف توانمند سازی )مهارت های یادگيری( 

هدف اصلی این پودمان، كسب مهارت شایستگی رنگ كاري و رویه كوبی برای سازه ها و مصنوعات چوبی است.
برای  نیاز  مورد  و  مناسب  برقی  دستی  ابزارهای  و  دستی  ابزارهای  با  كاركردن  پودمان،  این  فرعی  اهداف 

می باشد.  ... و  ظریف بر  اره  قلم ها،  مغار،  )سنباده زنی(،  چوب  پرداخت  دستگاه  جمله  از  رنگ كاري، 

مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محيطی و نگرشی 

شایستگی های غيرفنی 

شایستگی های غیرفنی

در انجام كار گروهی مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه ای

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.یادگیری مادام العمر

در انجام فعالیت كارگاهی خالق و كارآفرین باشید.نوآوری و كارآفرینی

از مواد اولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جویی كنید.مدیریت منابع

می توان به كار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطالعات و ارتباطات، تفكر سایر شایستگی های غیر فنی
سیستمی  و تفكر خالق اشاره نمود.

  دقت و سرعت در كیفیت زیرسازي مناسب براي رنگ كاري پروژه در هنگام كار كردن و در پایان كار. 

نگرش
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پيشگيری از حوادث، رعایت نکات ایمنی و انجام کمک های اوليه 

حادثه، رویداد و اتفاق غیر قابل پیش بینی و برنامه ریزی نشده ای است كه انجام و پیشرفت كار و فعالیت را 
مختل می كند؛ بنابراین با اجرای صحیح اصول ایمنی و مقررات كارگاهی و توجه به تذكرات هنرآموز می توان 

از حادثه پیشگیری كرد )شكل1(.
كارگاه رنگ كاری مانند سایر كارگاه های صنایع چوب به عنوان یك كارگاه آموزشی محسوب می شود، بنابراین 
قبل از مشغول شدن رنگ كاری در محیط كارگاه باید با مقررات و اصول اولیة رنگ كاری آشنا شده و نكات 

الزم را پس از آموزش به كار بست )شكل 2(.
بنابراین: به مطالب هنرآموز و پوسترهای آموزشی توجه كنید.

به طور دقیق به اصول ایمنی و مقررات كار با دستگاه های سنباده برقی و رنگ كاری مصنوعات چوبی توجه 
نمایید؛ زیرا در محیط كارگاه رنگ كاری عدم توجه به مقررات ایمنی و نكات حفاظتی باعث وقوع حوادثی 

ناخوشایند خواهد شد. 
ـ از شوخی كردن در كارگاه رنگ كاری خودداری نماید )شكل 3(.

شكل3ـ عواقب شوخي كردن در كارگاهشكل2ـ كارگاه آموزشي رنگ كاريشكل1ـ ایمني در كار  

1ـ مقررات ایمنی و حفاظتی عمومی کارگاه رنگ کاری 

  همیشه به موقع در محل كار حضور یابید و پس از پایان وقت از كارگاه خارج شوید.
  با صدای بلند حرف نزنید.

  برای انجام هر كاری با هنرآموز خود مشورت كنید.
  بدون اجازة مسئول كارگاه از دست زدن به وسایل رنگ كاری خودداری كنید.

  كپسول آتش نشانی، سطل شن و شیر آب را در محیط مناسبی از كارگاه قرار دهید.
  انبار رنگ و محیط های پر خطر را با عالمت هاي هشدار دهنده مشخص و به آنها توجه ویژه نمایید تا از 

خطر مصون باشید )شكل های 4 تا 6(.
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شكل 6 ـ خطر برخورد نوك تیز ابزار با بدنشكل 5 ـ عالئم هشدار دهندهشكل 4ـ پوسترهاي آموزشي

2ـ مقررات ایمنی و حفاظتی فردی کارگاه رنگ کاری 

ـ همیشه از لباس كار مرتب و تمیز استفاده كنید.
ـ هرگز ابزارهای تیز از  جمله لیسه، كاردك و مغار را در جیب خود نگذارید، امكان برخورد دست با لبة برندة 

آنها و زخمی شدن خود و دیگران وجود دارد.
ـ از وسایل ایمنی فردی مانند كاله، دست كش، ماسك و كفش ایمنی استفاده كنید.

ـ در هنگام كار با دستگاه های سنباده حتماً تهویة كارگاه را روشن كنید.
ـ همیشه در كارگاه با دقت و احتیاط حركت كرده و از ایجاد گرد و غبار در محیط كارگاه پرهیز نمایید.

ـ هنگام كار با پیستوله در صورت امكان از آبشار رنگ یا كابین رنگ استفاده كنید )شكل 7(.

شكل7ـ استفاده از كابینت رنگ كاری
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3ـ آشنایی با وسایل ایمنی و حفاظتی فردی کارگاه رنگ کاری 

لباس كار: در كارگاه رنگ كاری باید از لباس كار مناسب، و در صورت امكان لباس كار یك سره استفاده نمود. 
لباس كار باید دارای آستین بلند، بدون پارگی، دكمه دار و سالم باشد.

در كارگاه رنگ كاری می توان از لباس كار تیره خصوصاً رنگ خاكستری استفاده كرد. بهتر است در هنگام كار 
با ماشین آستین های لباس كار را كمی باال بزنید )شكل 8(.

شكل8 ـ لباس كار در وضعیت صحیح و غلط

كفش ایمني: از آنجایی كه در كارگاه رنگ كاري و صنایع چوب خطر سقوط قطعات ساخته شده روي پا وجود 
دارد، باید از كفش ایمنی مناسب استفاده كنید.

  كفش ایمنی مناسب براي رنگ كاري باید:
  پنجة فوالدي باشد.

  كف آن از جنس الستیك فشرده باشد.
  جنس آن چرمی باشد.

  كف آن میخ نداشته باشد )شكل 9(.

موی كوتاهموی بلند

آستین های باالزده
ابزار تیز

دكمه افتاده

دكمه بستهدكمه باز

لباس بااندازه صحیح

كفش ایمنی كفش سبک و نامناسب

سوراخ در جیب

لباس خیلی بلند

صحیح و ایمن نادرست و خطرناك
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ماسک: برای جلوگیري از ورود گرد و غبار ناشی از سنباده كاری و رنگ كاری به ریه، از ماسك تنفسی استفاده 
می كنند.

براي رنگ كاری با پیستوله، از ماسك فیلتر دار استفاده كنید؛ علت وجود ذرات ناشی از پاشیدن رنگ است. 
ماسك معمولی برای این كار اصاًل مناسب نیست )شكل10(.

دستكش: برای حفظ سالمتی دست ها در هنگام رنگ كاری، از دستكش حفاظتی استفاده می شود )شكل 
11( این دستكش ها داراي انواع زیر است:

الف( چرمی و نمدی
ب( الستیكی یا پالستیكی

در رنگ كاری برای جلوگیری از نفوذ رنگ و مواد شیمیایی از دستكش الستیكی یا پالستیكی، و برای حمل 
اشیا سنگین و مصنوعات ساخته شدة بزرگ از دستكش چرمی یا نمدی استفاده می شود )شكل 12(.

شكل9ـ كفش ایمني

شكل 11ـ دستكش رنگ كاري شكل 12ـ دستكش حفاظتيشكل 10ـ ماسک فیلتردار

چرم رویه
چرم رویه

فوم

چرم فرم پا آج

حاشیه دور

پنجه فوالدی

پلی استرچرم
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جعبه كمک های اولیه: امكان بروز حوادث در كارگاه ها بیشتر از سایر محیط های دیگر است. بنابراین هر فردی 
كه در كارگاه كار می كند بایدكمك های اولیه را فرا بگیرد، و وجود جعبة كمك های اولیه در كارگاه رنگ كاري 

ضروری به نظر می رسد )شكل 13(.
شریان بند،  پنس،  چسب،  گوش،  سه  باند  نواری،  باند  پنبه،  اولیه:  كمک های  جعبة  در  موجود  وسایل 
تخته  قیچی،  الكل،  پماد ضدسوختگی،  مسكن،  قرص های  مایع ضدعفونی كننده،  دستكش،  قفلی،  سنجاق 

تب سنج. و  دماسنج  استریل،  گاز  شكسته بندی، 
در شكل 14 نمونه دماسنج طبی مناسب براي تعیین دما نشان داده شده است.

  

شكل 14ـ دماسنج طبیشكل 13ـ جعبه كمک هاي اولیه

4ـ اصول انجام کمک های اوليه 

هنگام وقوع حادثه تا قبل از آمدن پزشك باید مصدوم را در شرایطی نگه داشت كه تنفس او قطع نگردد. 
براي این كار مصدوم را به پشت بخوابانید و مطمئن شوید كه شیء خارجی داخل دهان او نیست )شكل 15(.
سپس به تنفس دادن از راه دهان به دهان و دهان به بینی، كه یكی از راه هاي تنفس دادن است، اقدام كنید.

با انگشت دست، بینی بیمار را گرفته، سپس نفس عمیق بكشید و با دهان خود، دهان او را بپوشانید و نفس 
خود را در دهان او بدمید )شكل 16(.

در تنفس دهان به بینی، نفس خود را وارد بینی بیمار نمایید.
تذكر: انجام كمك هاي اولیه مستلزم داشتن مهارت الزم و گذراندن دوره هاي امداد و نجات می باشد؛ در غیر 

این صورت نباید در وضعیت مصدوم تغییر ایجاد كرد و همچنان منتظر گروه امداد ماند.
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شكل 16ـ تنفس دهان به دهان شكل 15ـ خارج كردن شيء از دهان مصدوم

5 ـ آشنایی با انواع بانداژ کردن 

در كارگاه رنگ كاری به دلیل كار با وسایل و ابزارهاي تیز و ساینده احتمال آسیب رسیدن و جراحت وجود 
دارد، بنابراین آشنایی با كمك هاي اولیه به خصوص بانداژ كردن محل جراحت امري ضروري است. 

عالیم ظاهري خونریزي، شامل رنگ پریدگی، نبض تند، تشنگی شدید وسردي بدن می باشد.
برای جلوگیری از خونریزی سطحی یك عدد گاز استریل روي زخم قرار داده و به مدت 10 تا 15 دقیقه با 

دست روي آن  را فشار دهید. این عمل فرصت الزم براي انعقاد خون را فراهم می آورد )شكل 17(.
سپس روی زخم را با بتادین یا ساولن ضد عفونی می كنند پس از آن روی آن گازاستریل قرار می دهند و به 
كمك باند آن  را بانداژ می كنند. توجه كنید پس از بانداژ اثری از كبودی یا بی رنگ شدن اطراف محل زخم 

ظاهر نشود. زیرا دلیل آن محكم بسته شدن باند است )شكل 18(.

شكل 18ـ بانداژ كردن دستشكل 17ـ استفاده از گاز استریل براي جلوگیري از خونریزي دست. 

بعد گاز استریل روي زخم را برداشته و روي موضع زخم را مایع مخصوص ضد عفونی كنید؛ سپس روي آن 
گاز استریل تمیز قرار دهید و به كمك باند آن را بانداژ كنید. توجه داشته باشید كه بانداژ را سفت و محكم 

نبندید تا پس از بانداژ، آثار كبودي یا بی رنگ شدن، در اطراف بانداژ ظاهر نشود )شكل 19(.
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مطابق شكل 20 از باند سه گوش برای پانسمان آرنج استفاده می كنند.

شكل 20ـ استفاده از باند سه گوششكل 19ـ بستن باند با كشش مناسب

6 ـ اصول حمل بيمار 

ـ هنگام بروز یك حادثه خونسردی خود را حفظ نمایید.
ـ سعی كنید مصدوم را حركت ندهید و خیلی سریع گروه اورژانس و امداد را با تلفن 115 در جریان قرار دهید.

با سخنان خود به مصدوم آرامش دهید.
ـ اگر می خواهید ناحیة ستون فقرات آسیب ندیده باشد، می توانید با كمك یكی از دوستان، دو دست خود را 

قالب نموده و مجروح را به محل مناسبی حمل كنید )شكل 21(.
یك نفر دست هاي مصدوم و دیگري پاهاي مصدوم را گرفته و او را حمل نمایید. این روش حمل مجروح را، 

حمل زیگزاگی می نامند )شكل 22(.
از روش های دیگر حمل مجروح، استفاده از برانكارد، خوابانیدن روی یك تخته، لنگه در و... می باشد.

شكل 22ـ حمل مجروح به روش زیگزاگشكل 21ـ حمل مجروح
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7ـ تأثيرات منفی مواد شيميایی بر فرد و محيط زیست 

در كارگاه رنگ كاري، مواد شیمیایی مختلفی وجود دارد، كه با آگاهی فردي می توان خطرات ناشی از آنها را 
كاهش داد یا از بین برد. این مواد شامل رنگ ها، حالل ها، استري ها، الكل ها، شوینده ها، پاك كننده ها و ... 

است كه می تواند خطرات زیادي بر انسان و محیط زیست داشته باشد )شكل 23(.
جذب مواد شیمیایی به بدن، از طریق پوست، دستگاه گوارش و تنفس انجام می گیرد )شكل 24(.

با استفاده از وسایل حفاظت فردی می توان اثرات منفی مواد شیمیایی را كاهش داد.
ورود مواد شیمیایی به محیط زیست باعث از بین رفتن گیاهان، جانوران و آلوده شدن آب های سطحی و 

زیرزمینی خواهد شد )شكل 25(.

شكل 24ـ  راه ورود مواد شیمیایي
 از طریق پوست

شكل 23ـ  مواد شیمیایي در گارگاه 
رنگ كاري

راه  از  شیمیایي  مواد  جذب  25ـ  شكل 
طرق تنفس 

از این رو كارگاه رنگ كاری باید دارای یك آبشار رنگ باشد تا رنگ های اضافی با آب دیوارة آبشار برخورد كرده 
و پس از جذب از طریق فاضالب و به طریق بهداشتی، از محیط خارج گردد.

نكات ایمنی جهت جلوگیری از حریق
ـ از مخلوط شدن مایعات به صورت تصادفی خودداری نمایید.

ـ بدنه ظروف مخلوط رنگ و حالل شیمیایی باید پالستیكی بوده و به گونه ای باشد كه از نظر الكتریكی تولید 
جرقه ننماید. 

ـ كپسول آتش نشانی را به طور منظم كنترل و شارژ نمایید.
ـ دستگاه كمپرسور خارج از اتاق رنگ كاری باشد.

ـ بشكه های رنگ، سیم ارت )اتصال به زمین( داشته باشند.

ـ محیط كارگاه رنگ كاری را پس از پایان كار نظافت كنید.

نكات ایمنی قبل از رنگ كاری 
ـ عالئم )استعمال دخانیات ممنوع( و )جوشكاری ممنوع( را نصب نمایید.

ـ المپ ها و گرم كننده های متحرك را از محل خارج نمایید.
ـ مطمئن شوید كه رنگ كردن دور از شعله های باز، مشعل ها و موتورهای قابل انفجار و سایر منابع قابل 

شود. انجام  اشتعال 
ـ بررسی كنید كه سیستم تهویه روشن است و به شكل صحیح كار می كند.

ـ تمام ابزار اسپری كردن باید مجهز به سیستم اتصال به زمین )اتصال ارت( باشند.
ـ مطمئن شوید كه تمام تجهیزات حفاظت فردی نظیر ماسك و عینك های حفاظتی متناسب با كار استفاده شده است.

ـ بیشتر از احتیاج رنگ كاری، رنگ از انبار خارج نكنید.

شكل 24ـ راه ورود مواد شیمیایی
از طریق پوست

شكل 25ـ جذب مواد شیمیایي
از راه تنفس
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نكات ایمنی در هنگام رنگ كاری  
درصنعت، مطلوب ترین روش رنگ كاری، اسپري كردن رنگ با استفاده از هواي فشرده یا اسپري بدون هوا با 
سرعت باال یا نازل الكترو استاتیكی است. همچنین رنگ كردن به وسیله قلم مو هم انجام می شود. مواد مورد 
استفاده خود به عنوان خطرات با لقوه هنگام نقاشی محسوب می شوند. همچنین رنگ كاری افراد را در معرض 

مواد با خطرات شیمیایی كه 
را  آنها  دارد سالمت  احتمال 
به مخاطره بیندازد قرار دهد.
با  مجاز  حد  از  بیش  تماس 
از  زیادي  مقدار  یعنی  مواد، 
یا  و  بلعیده  تنفس،  ماده  آن 
از طریق پوست جذب شده، 
اثرات احتمالی تماس با رنگ 
در  موجود  شیمیایی  مواد  و 
رنگ  نوع  به  توجه  با  رنگ 

است. متفاوت 

بعضی از مشكالت سالمتی كه در اثر تماس بیش از حد با مواد رنگی ایجاد می شود شامل موارد فوق می باشد.
هنگام انتخاب مواد مورد نیاز براي نقاشی با رنگ ایمنی آنها را نیز مد نظر داشته باشید. هرگز از موادي كه 
مورد  مواد  ایمنی  توصیه هاي  همیشه  نكنید.  استفاده  باشند  مشخص  و  خوانا  برچسب  فاقد  آنها  محتویات 

را لحاظ كنید. استفاده 

)1MSDS( 8  ـ اطالعات ایمنی مواد

می كنند  كار  مواد  با  كه  مردم  بیشتر  براي  بود.  آگاه  آنها  خطرات  از  مواد  از  استفاده  از  قبل  باید  همیشه 
بخش هایی از اطالعات ایمنی مواد )MSDS( از سایر قسمت هاي آن مهم تر است. شما باید همیشه اسم ماده 
را بخوانید، خطرات آن و نیازمندي هاي كاربري ایمن و طرز انبار كردنش را بدانید و آگاه باشید كه در مواقع 

اضطراري چه باید بكنید.

Material Safety Data Sheet ـ1

سرگیجه

خواب آلودگی

1
2

3

4
56

7

8

9

خطرات كار با 
مواد رنگی

حالت تهوع و 
استفراغ

آماس پوست

عالئم آلرژی 
عمومی

تنگی نفس و 
آسم

اثر فلزات سمی

آسیب عصبی و 
كلیوی

سوزش چشم و 
گلو
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هدف اطالعات ایمنی مواد آگاه كردن افراد در مورد:
  ساختار شیمیایی مواد

  خصوصیات فیزیكی مواد با اثرات سریع بر سالمت كه كار كردن با آنها را خطرناك می كند.
  سطح حفاظتی پوششی كه جهت كار ایمن با مواد الزم دارید.

  كمك هاي اولیه كه باید هنگامی كه شخص در معرض مواد قرار می گیرد مهیا باشد.
  پیش زمینه هاي الزم جهت كار ایمن با جوش سرد، آتش و عملیات روزانه.

  چگونگی عكس العمل در برابر حوادث

با توجه به تمام داده های باال در MSDS، احتماالً شما همه چیزهایی را كه در مورد مواد نیاز دارید نمی دانید. 
براي مثال اطالعات خطرات سالمتی معموالً به صورت عمومی نشان داده می شود. متخصص ایمنی و بهداشت 

باید قادر باشد در صورت نیاز شما را كمك كند و اطالعات بیشتري دراختیارتان قراردهد.
از اطالعات  تمایل داشتند  ایمنی  بهداشت صنایع، مهندسان شیمی و متخصصان  تنها متخصصان  ابتدا  در 
و  اضطراري  مواقع  و  فوریت ها  به  پاسخ گویان  و  كارگران  كارفرمایان،  امروزه  اما  كنند.  استفاده  مواد  ایمنی 

استفاده می كند. اطالعات  این  از  مواد می باشد  اطالعات در خصوص  نیازمند  هركسی كه 

مشخصات 
شیمیایی

عناصر خطرزا

اقدامات پیشگیری
 و احتیاطی برای استفاده 

و كاربری ایمن

اطالعات خطرات 
بر روی سالمتی

اطالعات كارخانه 
)سازنده(

خصوصیات 
فیزیكی

خصوصیات 
شیمیایی

عوامل خطرات 
آتش سوزی و 

انفجار

كنترل های 
مواجهه با ابزار 
حفاظت شخصی

MSDS

9 دسته اطالعاتی كه باید در MSDS معرفی شوند
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رنگ كاری یكی از مهم ترین مشاغل صنایع چوب است؛
زیرا رنگ آمیزی اصولی می تواند یك كار را زیباتر جلوه دهد )شكل 26(.

   دقت و سرعت در كیفیت شناخت انواع رنگ هاي مورد استفاده در صنایع چوب و مبلمان

نگرش

رنگ كاری مصنوعات چوبی به دالیل زیر انجام می گیرد:
  مقاومت كار ساخته شده در برابر عوامل جوی بیشتر می شود. 

  از نفوذ و تخریب حشرات جلوگیری می كند.
  برای زیبایی و تزیین سطوح به كار می رود.

  حالت بهداشتی و تمیزی به كار می دهد.

هدف توانمندسازی )مهارت های یادگيری( 

هدف این واحد یادگیري، كسب مهارت شایستگی رنگ شناسی برای رنگ كاري سازه ها و مصنوعات چوبی 
است.

مسائل ایمنی و توجهات زیست محيطی و نگرشی

شكل 26ـ دو نمونه كار رنگ شده

شایستگی رنگ شناسی
واحد 

یادگيري2
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شایستگی های غير فنی 

شایستگی های غیر فنی

در انجام كار گروهی مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه ای

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.یادگیری مادام العمر

در انجام فعالیت كارگاهی خالق و كارآفرین باشید.نوآوری و كارآفرینی

از مواد اولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جویی كنید.مدیریت منابع

می توان به كار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطالعات و ارتباطات، تفكرسایر شایستگی های غیر فنی
سیستمی و تفكر خالق اشاره نمود.

1ـ رنگ های اصلی یا اوليه 

سه رنگ قرمز، آبی و زرد جزء رنگ های اصلی می باشند. 
به رنگ های اصلی رنگ های اولیه نیز می گویند )شكل 27(.

2ـ رنگ هاي ثانویه یا فرعی

از تركیب رنگ های اصلی رنگ های ثانویه به دست می آید. به رنگ های ثانویه رنگ های مكمل نیز می گویند 
)شكل 28(.

رنگ های ثانویه شامل بنفش، سبز و نارنجی می باشد
قرمز + آبی = بنفش

قرمز + زرد = نارنجی
آبی + زرد = سبز

3ـ رنگ های ثالثيه 

از تركیب یك رنگ اصلی و یك رنگ ثانویه رنگ ثالثیه به دست می آید. نارنجی و قرمزـ نارنجی و زرد ـ سبز 
و زرد ـ سبز و آبی ـ بنفش و آبی ـ بنفش و قرمز، شش رنگ ثالثیه را تشكیل می دهند )شكل 30(.

4 ـ دایره رنگ 

این دایره از 12 رنگ تشكیل شده كه شامل رنگ های اولیه، رنگ های ثانویه و رنگ های ثالثیه می باشد )شكل29(.
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شكل 28ـ سه رنگ اصلي و سه رنگ ثانویه شكل29ـ رنگ های اولیه و ثانویه و ثالثیهشكل 27ـ سه رنگ اصلي قرمز، آبي و زرد

سه رنگ اصلی رئوس یك مثلث متوازی االضالع را در دایره رنگ تشكیل می دهند.
سه رنگ ثانویه بین رنگ های اصلی قرار گرفته و رئوس مثلث دیگر را تشكیل می دهند.

شكل 30ـ دایره رنگ

این دایره یك سری رنگ های هماهنگ و متعادل را نشان دهد.

5 ـ رنگ های اصلی نور 

در سال 1666 میالدی نیوتن پی برد كه نور سفید از رنگ های مختلفی تشكیل شده كه شامل قرمز، آبی، 
زرد، سبز، بنفش، نارنجی و نیلی می باشد )شكل 31(.

زرد
پرتقالیپرتقالی

نارنجینارنجی

قرمز ـ 
قرمز ـ نارنجینارنجی

قرمزقرمز

ارغوانی
ارغوانی بنفش

بنفش

بنفش

ـ بنفش ـ بنفشآبی  آبی 

آبیآبی

فیروزه ای

سبزسبز

آبی ـ سبز

 زرد سبزـ 

زرد

زرد

آبیقرمز

سبزنارنجی

 سبز زردـ 
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با تركیب این هفت رنگ، نور سفید به دست می آید و نورهای اصلی شامل رنگ های سبز، نارنجی و بنفش 
می باشد.

6 ـ اصول رنگ شناسی 

رنگ ها از نظر روانی و احساس، حالت گرما، سرما، شادی و غم را در انسان ایجاد می كند )شكل 32(.

شكل 32ـ رنگ هاي گرم و سرد

شكل 31ـ تجزیة نور سفید به هفت رنگ

رنگ هایی را كه به انسان حالت گرمی می دهد رنگ های گرم می نامند، مانند قرمز، نارنجی، زرد و ....
رنگ هایی كه به انسان حالت سردی می دهد رنگ های سرد نام دارد، مانند سبز، آبی، بنفش و .... رنگ ها بر 

روح و روان انسان تأثیر زیادی می گذارند، حتی بعضی وقت ها باعث تغییر رفتار در افراد خواهد شد.

رنگ های سرد و گرم

رنگ های سرد

رنگ های گرم
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ـ رنگ قرمز
این رنگ پر قدرت، فعالیت عمومی افراد را زیاد كرده و اثر تحریكی و خاصیت اشتها  آوری دارد؛ به همین دلیل 

وسایل آشپزخانه و رستوران ها را با رنگ قرمز می سازند )شكل 33(.
ـ رنگ آبي

رنگی است صاف و آرام، كه باعث تسكین دردهاي عصبی بدن می شود. در اتاق عمل بیمارستان ها براي آرامش 
بیماران از این رنگ استفاده می كنند )شكل 34(.

ـ رنگ سبز
در آرامش اعصاب تأثیر فراوان دارد، قدرت صبوری انسان را زیاد می كند و فشار خون را كاهش می دهد )شكل 35(.

   
ـ رنگ زرد

ـ رنگ زرد
نشانة نور و روشنی است. فهم و دانایی را زیاد می كند، موجب تقویت فكر انسان می شود و در محیط های 

آموزشی مناسب است )شكل 36(.
ـ رنگ سفید

به فرد حالت هیجانی می دهد، سمبل پاكی و پارسایی، و نشانة صلح می باشد )شكل 37(.
ـ رنگ سیاه

غیر محرك است، و حالت سستی را افزایش می دهد )شكل 38(.

شكل 34ـ رنگ آبي شكل 35ـ رنگ سبزشكل 33ـ رنگ قرمز

شكل 37ـ رنگ سفید شكل 38ـ رنگ سیاهشكل 36ـ رنگ زرد

 ـ رنگ خاكستری
این رنگ باعث می شود چشم و اعصاب انسان دچار خستگی و مالمت 

نگردد )شكل 39(.

شكل 39ـ رنگ خاكستري
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7ـ ترکيب رنگ ها 

است:  شده  آورده  تركیبات  از  تعدادی  زیر  در  می آید،  به وجود  جدیدی  رنگ  یكدیگر  با  رنگ ها  تركیب  از 
)شكل 40(.

زرد+ آبی = سبز
سیاه+ سفید = خاكستری قرمز + زرد = نارنجی  قرمز+ آبی = بنفش 

زرد + سفید = لیمویی قرمز + مشكی = قهوه ای  سبز+ آبی = فیروزه ای 
سفید + قرمز = صورتی

شكل 40ـ تركیب سه رنگ اصلي با یكدیگر و به دست آوردن رنگ فرعي

تركیب رنگ ها با یكدیگر را به كمك هنرآموز انجام دهید.
فعالیت 
كارگاهی

نارنجی

بنفش

زرد

قرمز آبی

سبز
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الف( جدول لیست مواد و ابزارهاي الزم 

ردیف
مواد مصرفی

ابزار دستی ـ برقیابزار های دستی
واحدمقدارعنوان

ماسكرنگ گواش 1

قلم موی رنگ كاریرنگ روغنی2

ظرف فلزیآب3

ظرف پالستیكیتینر روغنی4

تخته رنگ سازیمایع دستشویی5

قلم مو6

شكل 42ـ تینر و رنگ روغني شكل 43ـ  قلم موي رنگ كاريشكل41ـ چند نوع رنگ مختلف
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ـ تخته تركیب رنگ برای تركیب رنگ های گواش و قوطی، برای تركیب رنگ های روغنی به كار می رود.
ـ ابتدا به كمك یك قطعه چوب مقداری از رنگ گواش قرمز را با رنگ آبی تركیب كنید؛ كه رنگ بنفش 

می آید. به دست 
توجه مقدار رنگ قرمز یا رنگ آبی را به دلخواه می توانید كم و زیاد كنید.

رنگ سیاه گواش را با رنگ سفید گواش تركیب نمایید. یك رنگ خاكستری به وجود می آید. با افزودن رنگ 
سیاه، رنگ خاكستری تیره تر می شود و با افزودن رنگ سفید، رنگ خاكستری روشن تر خواهد شد )شكل 44(.

این عمل را با رنگ های دیگر انجام داده و نتیجه را یادداشت كنید.
با تركیب سه رنگ اصلی قرمز، آبی و زرد، رنگ تیره حاصل می شود.

به دست آمده، قهوه ای روشن  نمایید. رنگ  با یكدیگر تركیب  را  رنگ قهوه ای روغنی و رنگ سفید روغنی 
)شكل 45(. بود  خواهد 
قرمز + سفید = صورتی

سیاه + سفید = نوك مدادی
سیاه + قرمز = قهوه ای

ب( مراحل اجرای فعالیت كارگاهی

ج( نكات اجرایی فعالیت كارگاهی

شكل 45ـ تركیب رنگ روغني سیاه و رنگ روغني سفیدشكل 44ـ تركیب رنگ با گواش

برای آنكه رنگ گواش رقیق شود از آب، و برای رنگ های روغنی از تینر روغنی استفاده كنید.
در پایان كار، پس از شستن دست ها با تینر روغنی )برای رنگ های روغنی( یا آب )برای رنگ های گواش(، 

محیط كارگاه را نیز نظافت كنید.

  این عمل را به رنگ های مختلف انجام داده و سپس نتایج آن را به مربی خود ارایه دهید.

 فعالیت 
عملی
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در این واحد یادگیری مواد اولیه )مواد مصرفی( برای رنگ كاری محصوالت چوبی را فرا خواهید گرفت.

هدف توانمندسازی )مهارت های یادگيری( 

هدف این واحد یادگیري، كسب مهارت شایستگی بتونه سازي و بتونه كاري برای رنگ كاري سازه ها و مصنوعات 
چوبی است.

مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محيطی و نگرشی 

   دقت و سرعت در كیفیت شناخت انواع بتونه هاي مورد استفاده در رنگ كاري صنایع چوب.

نگرش

شایستگی کار با مواداوليه رنگ کاري
واحد 

یادگيري3

شایستگی های غير فنی 

شایستگی های غیر فنی

در انجام كار گروهی مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه ای

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.یادگیری مادام العمر

در انجام فعالیت كارگاهی خالق و كارآفرین باشید.نوآوری و كارآفرینی

از مواد اولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جویی كنید.مدیریت منابع

 می توان به كار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطالعات و ارتباطات، سایر شایستگی های غیر فنی
تفكر سیستمی  و تفكر خالق اشاره نمود.
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1ـ بتونه کاری مصنوعات چوبی 
ـ تعریف بتونه: بتونه ها موادی هستند كه برای پر كردن خلل و فرج ها، ترك خوردگی ها، زدگی ها، تو رفتگی ها، 

پوشاندن سر میخ ها و پیچ ها مورد استفاده قرار می گیرند )شكل 46(.
در انتخاب و مصرف بتونه موارد زیر را در نظر بگیرید:

1ـ نوع چوب یا مواد چوبی كه باید بتونه شود.
2ـ محلی كه قرار است بتونه شود.

3ـ نوع رنگی كه قرار است كار را پوشش دهد.
4ـ نوع آستر همرنگی كه قرار است باعث تغییر رنگ در زمینة چوب شود.

بتونه های مورد مصرف در رنگ كاری صنایع چوب عبارت اند از:
بتونة چوب، سر چوب، هم رنگی، روغنی، مومی، الكی، فوری، سنگی، پالستیك

مواد تشكیل دهندة بتونه ها:
الف( پودر مل: رنگ آن سفید متمایل به زرد كمرنگ است و بیشترین سهم را در تهیة بتونه دارد )شكل 47(.

ب( سینكا: پودری سفید و نرم است كه برای روانی بتونه و پر كردن روزنه های خیلی ریز به بتونه اضافه 
می شود )شكل 47(.

شكل 47ـ پودر مل و سینكا شكل 46ـ ساخت بتونة هم رنگي

ج( پودر سریش: در بتونة هم رنگی، سریش به كار می رود. مقدار آن 10 درصد مل است )شكل 48(.
اگر مقدار سریش كم باشد، )بتونه چسبندگی الزم را نخواهد داشت(

د( چسب سفید نجاری )PVAC(: همان چسب سفید موجود در كارگاه صنایع چوب است كه از آن براي 
ساخت بتونه سرپشمی استفاده می شود )شكل 49(.

شكل 49ـ تركیب خاك اره، چسب سفید و آبشكل 48ـ پودر سریش و مل
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شكل 52  ـ پودر دوده شكل 51 ـ پودر رنگي الجورد شكل 50 ـ اضافه كردن ِگل اخري به نمونه

شكل 53 ـ چند نمونه پودر رنگي

ه ( انواع پودرهای رنگی )ِگل های معدنی(
  ِگل اخرا: یا اكسید آهن )Fe3o2( كه به رنگ قرمز مایل به قهوه ای است )شكل 50(.

  ِگل امرا: به رنگ قهوه ای تیره است.
  ِگل ماشی: رنگ آن زرد متمایل به نارنجی است.

  ِگل الجورد: به رنگ آبی تیره، كه در رنگ سازی از آن استفاده می شود )شكل 51(.
  نیل پرطاووسی: رنگ آن سبز و به شكل بلورهای چند وجهی است. در رنگ سازی از آن استفاده می شود.

  دوده: به عنوان رنگ سیاه در ساخت بتونه استفاده شده و رنگ آن را تیره می كند. بهترین نوع آن دودة 
بدون چربی است )شكل 52(.

برای تهیة بتونة هم رنگی، باید ابتدا مل، آب و سریش را با یك دیگر مخلوط، و خمیر بتونه را درست كرده 
سپس كم كم پودرهای رنگی را به آن اضافه نمود )شكل 53(.
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2ـ انواع روغن ها 

به منظور حفاظت چوب در برابر نفوذ رطوبت، اشباع چوب، بهتر چسبیدن بتونه به سطح كار وكم مصرف شدن 
رنگ نهایی، سطح كار را روغن اندود می كنند )شكل 57(.

روغن ها، انواع و كاربرد و میزان چسبندگی متفاوتی دارند، كه در ادامه به تعدادي از آنها اشاره شده است:
ـ روغن بزرك: یكی از روغن هایی كه برای جال دادن طبیعی به چوب مورد استفاده قرار می گیرد روغن 

بزرك می باشد )شكل 58(.
خاصیت جالء دهندگی این روغن كم است، بنابراین باید چند بار آن  را روی سطح كار زد.

این روغن ریشة گیاهی داشته و به همین دلیل خاصیت اشباع كنندگی آن زیاد است از این رو، بیشتر برای 
محافظت چوب هایی به كار می رود كه در مقابل گرما و آب مورد استفاده قرار می گیرند.

دركارگاه صنایع چوب برای محافظت و اشباع میز كار از این نوع روغن استفاده می شود.
روغن بزرك را می توان با قلم مو یا كهنة رنگ كاری به سطح كار زد )شكل 59 (.

استفاده از كهنه رنگ كاری این حسن را دارد كه حركت مالشی پارچه باعث ایجاد اصطكاك و نفوذ بیشتر 
بزرك می شود. روغن 

دقت: قبل از ساخت بتونه هم رنگی، باید كمی به سطح كار آب بزنید و بتونه را شبیه محلی كه آب خورده، بسازید 
)شكل 54(.

دركارهایی كه باید آستری هم رنگی زده شود بهتر است قطعه چوبی از همان جنس آماده كنید و سطح آن را 
آستری بزنید، سپس بتونه را شبیه جایی كه آستری خورده است، درست كنید )شكل 55(.

غلظت بتونه مهم است: هرچه بتونه رقیق تر باشد، چسبندگی آن بیشتر ولی نشست آن زیادتر می شود.
برای جلوگیری از نشست بتونه می توان بتونه را در دو مرحله روی كار زد: ابتدا بتونة رقیق روی سطح كار زده 

شود و پس از خشك شدن، بتونة غلیظ )شكل 56(.

شكل 55 ـ یک تخته آستري خورده شكل 56 ـ استفاده از بتونه رقیق در مرحلة شكل 54  ـ آب زدن به بتونه هم رنگي
اول

شكل 58 ـ روغن بزرك شكل 59 ـ زدن روغن بزرك با كهنهشكل 57 ـ روغن اندود كردن سطح كار
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از این روغن برای رنگ كاري ساختمان استفاده می شود و دیوارهای گچی رنگ نخورده را با آن اندود می كنند. 
روغن الیف از چسبندگی خوبی برخوردار است و به كمك پارچه و قلم مو به سطح كار زده می شود. مدت زمان 

خشك شدن آن 12 ساعت حالل آن، تینر روغنی است.
روغن زدن به چوب باعث بهتر چسبیدن بتونه به كار خواهد شد. و براي زیر كار نیز از روغن الیف استفاده 

می كنند )شكل 61(.
ـ روغن اسكاتیف: رنگ این روغن قهوه ای تیره و بسیار رقیق است خاصیت خشك شوندگی و چسبندگی 
زیادي دارد، و گاهی اوقات نیز در ساخت بتونة روغنی، به جای روغن الیف مورد استفاده قرار می گیرد )شكل62(.

ـ روغن الیف: این روغن با رنگ قهوه اي روشن، در دو نوع متفاوت در بازار موجود است: 
نوع اول، روغن الیف شماره 1، كه مخصوص ساخت بتونة روغنی است )شكل 60(.

و نوع دوم آن، كه برای روغن اندود كردن سطح كار مورد استفاده قرار می گیرد.

شكل 61 ـ روغن الیف زیر كار ـ  روغن الیف مخصوص بتونه روغنی شكل 62 ـ روغن اسكاتیفشكل 60 

3ـ پوشش ها 

اصطالح رنگ كاري كه عموماً به كار می رود صحیح نبوده و غلط مصطلح بازار كار است و لغت صحیح و علمی 
آنكه در تمامی كتب فرهنگستان به آن اشاره شده و مورد استفاده جدید قرار گرفته است عبارت پوشش دهي 
می باشد. كه در این كتاب به علت رایج  بودن اصطالح رنگ كاري در بازار، از عبارت رنگ كاري استفاده شده است.

رنگ عبارت است از مایعی كه برای پوشش سطوح مختلف چوبی و غیر چوبی به كار می رود. )شكل 63(.
 رنگ ها معموالً از لحاظ براقیت و جال به دو دسته مات و براق تقسیم می گردد.

  رنگ مات: به رنگ هایی كه شفاف و براق نیستند و معموالً به صورت آماده در بازار به فروش می رسد.

  رنگ براق: رنگ هایی می باشند كه براقیت و روشنی دارند.

تذكر: تقریباً تمامی رنگ ها چه پوششی و چه غیرپوششی انواع مات، براق و حتی نیمه براق دارند.
رنگ های مورد استفاده در صنایع چوب از لحاظ نحوه پوشش دهی بافت چوب به دو دسته تقسیم می شوند. 

1 رنگ های پوششی
2 رنگ های غیرپوششی )شفاف(
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واحد حجمی رنگ، لیتر است؛ اما در بازار به صورت عامیانه به كیلو نیز سنجیده می شود.
رنگ های روغنی تركیبی از پودر رنگ، روغن جالء، اسكاتیف، حالل و مواد انعطاف می باشد.

نوع رنگ قوطی توسط پودر رنگ مشخص می شود، یعنی اگر پودر رنگ قرمز باشد رنگ روغنی، قرمز خواهد 
بود. رنگ هاي روغنی به دو دسته مات و براق تقسیم می شوند )شكل 66(.

درصورت عدم دسترسی به آنها، می توان رنگ روغنی )براق( را با مادة مات كننده مخلوط كرد و رنگ مات از 
آن به دست آورد )شكل67(.

ـ مورد مصرف رنگ های روغنی:  این رنگ ها بیشتر در جاهایی كه در معرض رطوبت و باران قرار دارند 
مانند درحمام و دستشویی، وسایل آزمایشگاه، كابینت آشپزخانه، در و پنجره های ساختمان و... مورد استفاده 

قرار می گیرد )شكل 68(.

شكل 67 ـ مات كننده رنگ روغني ـ چند نمونه رنگ روغنی مات و براق شكل 68 ـ یک  در رنگ شده با رنگ روغنیشكل 66 

4ـ رنگ هاي پوششی 

به  از زیر رنگ دیده نمی شود.  الیاف و موج های چوب  این رنگ ها سطح چوب را می پوشانند به طوری كه 
) شكل 64(. نیز می گویند  غیر شفاف  رنگ های  پوششی  رنگ های 

رنگ های  البته  بازار عرضه می شود.  در  لیتری  و 20   12 ،4  ،1 قوطی های  در  رنگ  ـ رنگ روغنی:  این 
.)65 )شكل  دارد  وجود  نیز  كیلویی  ربع  و  نیم كیلویی 

شكل 64 ـ هواپیمای چوبي با رنگ پوشش 
روغنی

 شكل 65 ـ چند نمونه رنگ روغنيشكل 63 ـ كمد  رنگ شده
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بازار عرضه  ـ رنگ های فوری: این رنگ ها در دو نوع مات و براق و در قوطی های 1، 4 و 20 لیتری به 
می شود.

حالل این رنگ ها تینر فوری  است و با قلم مو و پیستوله به سطح كار زده می شود ) شكل 71(.

برای ساخت این رنگ، باید آن را با تینر روغنی مخلوط كنید.
درصورت نبود تینر روغنی می توان از نفت یا بنزین استفاده نمود.

این رنگ را می توان به كمك قلم مو و پیستوله روی سطح كار زد )شكل های 69 و 70(.
زمان خشك شدن سطحی رنگ 4 تا 6 ساعت است، اما پس از 12 ساعت به طور كامل خشك می شود.

ناگفته نماند رطوبت هوا و درجه حرارت در خشك شدن رنگ تأثیر دارد.

به علت خشك شدن سریع رنگ هاي فوري قلم مو براي این كار مناسب نیست. زمان خشك شدن كامل این نوع 
رنگ، 6 تا 8 ساعت است )شكل 72(.

شكل 70ـ  زدن رنگ روغن به كمک پیستوله شكل 71ـ   رنگ فوري، و تینر فوري 4 و 20 لیتريشكل 69 ـ  زدن رنگ روغني، به كمک قلم مو

شكل72ـ استفاده از پیستوله

5 ـ رنگ هاي غيرپوششی )شفاف( 

این رنگ ها قابلیت پرداخت داشته و جزء رنگ های هوا خشك می باشند.
این رنگ به صورت یك الیه نازك سطح چوب را می پوشاند به طوری كه الیاف و نقش چوب در زیررنگ دیده 

می شود. به رنگ های غیرپوششی رنگ شفاف نیز می گویند )شكل 73(.

روش غلط 

روش صحیح 
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در  این نوع كارها پس از رنگ كاری، الیاف و نقوش چوب، رنگ طبیعی خود را حفظ كرده و رنگ زمینه چوب 
نیز تغییر نمی كند )شكل 74(.

شكل 74ـ میز سه تكه چوبي با خود رنگ طبیعیشكل 73ـ نمایاني الیاف در رنگ غیر پوششی

در پوشش هاي شفاف باید نهایت دقت را به خرج داد، زیرا تمامی عیوب از جمله باختگی، ترك، شكاف، گره، 
اثرات سنباده، بتونه از زیر رنگ به خوبی نمایان است.

الف( سیلر: رنگ آن كرم است و براي پركردن خلل و فرج و منافذ چوب به كار می رود.
این پوشش در قوطی های 1، 4 و 20 لیتری عرضه می شود، و حالل آن تینر فوری است )شكل 75(.

نقش سیلر در فرایند پوشش دهی، پركردن منافذ و خلل و فرج )چشمه ها( چوب می باشد و اكثراً در مراحل 
اولیه رنگ كاری و قبل از پوشش رویه و نهایی مورد استفاده قرار می گیرد.

ب( كیلر: كیلر، رنگی است شفاف كه به عنوان رنگ نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. حالل آن، تینر فوری 
بوده و مانند سیلر در قوطی های 1، 4 و 20 كیلویی به فروش می رسد )شكل 76(.

ج( نیم پلی استر: نیم پلی استر رنگی است كه برای جال دادن و براق كردن سطوح چوبی به كار می رود،و جزء 
رنگ های نیمه هوا خشك می باشد )شكل 77(.

شكل 76ـ كیلر فوري شكل 77ـ نیم پلی استر و حالل های آنشكل 75ـ سیلر و رنگ آن

نیم پلی استر از دو جزء زیر تشكیل یافته است:
1 رزین نیم پلی استر

2 كاتالیزور )خشك كن(
نیم پلی استرها در دو نوع مات و براق در قوطی های 1، 4 و 20 لیتری همراه با خشك كن به فروش می رسد. 

نیم پلی استر را با تینر فوری رقیق كرده و سپس به آن خشك كن اضافه می كنند )شكل 78(.



پودمان1:انتخابموادوابزاررنگکاری

33

د( پلی استر: رنگ های پلی استر، جزء رنگ های غیر هوا خشك و فوق العاده شفاف هستند )شكل 79(. این 
رنگ از دو جزء تشكیل شده است:

1 مادة اصلی رنگ )رزین(
2 سخت كننده )هاردنر(

3 كاتالیزور )شتاب دهنده(
به همین علت به آن پلی استر 3 جزئی نیز می گویند.

این رنگ به حالل نیاز نداشته و به كمك پیستوله روی سطح كار پاشیده می شود، و زمان خشك شدن اولیه 
آن خیلی سریع می باشد )20تا 30 دقیقه(؛

بنابراین هنگام كار باید، و دقت الزم را به كاربرد  این رنگ در برابر مواد شیمیایی، حالل ها و رطوبت بسیار 
مقاوم می باشد )شكل80(.

شكل 79ـ كار رنگ شده با پلی استر مقابل شكل 78ـ تینر فوری مخصوص نیم پلی استر در  پلی استر  مقاومت  80ـ  شكل 
خراشیدگی

ه ( روغن جال: این رنگ برای جال دادن سطوح چوبی و غیرچوبی به كار می رود به عنوان رنگ نهایی مورد 
مصرف قرار گرفته و جزء رنگ های براق كننده می باشد )شكل 81(.

روغن جال رنگ قهوه ای روشن تا قهوه ای مایل به قرمز دارد، حالل آن تینر روغنی است، و یا قلم مو، كهنة 
رنگ كاری بدون پرز، پیستوله، و به روش غوطه وری روی سطح كار زده می شود ) شكل 82(.

این رنگ در مقابل رطوبت، حرارت، اسید و قلیاها مقاوم نیست و پس از آنكه مدتی از استفاده آن گذشت، 
به رنگ زرد تمایل پیدا می كند. از روغن جال بیشتر در كارهای ارزان قیمت كه ارزش چندانی ندارند استفاده 

می شود )شكل 83(.

ـ روغن جالء تینر روغنی و قلم مو شكل 82  شكل 83 ـ زدن روغن جال با قلم موشكل 81 ـ روغن جال
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روغن جال در قوطی های 1، 4 و 20 لیتری در بازار عرضه می شود.
و بهتر است پس از آنكه سطح كار خوب زیر كاری شده باشد روی سطح كار زد.

مدت زمان خشك شدن روغن جال به مواد خشك كننده و به كار رفته در روغن جال بستگی دارد؛ درصورت 
به كار رفتن مواد خشك كننده؛ زودتر خشك می شود.

ناگفته نماند كه بعضی از رنگ كاران، از تینر فوري به عنوان رقیق كننده استفاده می كنند كه در خشك شدن 
سریع كار، بسیار موثر است )شكل 84(.

از روغن جال را می توان با رنگ روغنی هم مخلوط كرد، كه باعث براقیت آن رنگ می شود)شكل 85(.

شكل85 ـ اضافه كردن روغن جال به رنگ روغنیشكل 84 ـ استفاده از تینر فوری در روغن جال

و( جوهرهای رنگی: درصنایع چوب جوهرهای رنگی را با توجه به حالل به كار رفته به گروه های آبی، تینری 
و روغنی تقسیم می كنند.

ـ جوهر آبی )هم رنگی آبی(: حالل  این جوهرها آب است، جوهرهاي آبی، ارزان قیمت، درخشان، بادوام و 
از همة هم رنگی ها روشن تر و واضح تر می باشند )شكل 86(.

تنها عیب جوهر آبی  این است كه بافت چوب را متورم می كند لذا در سطوح روكش شدة طبیعی، مناسب 
نیست )شكل 87(.

ـ جوهر تینری )هم رنگی تینری(: حالل  این جوهرها تینر فوری است. قدرت نفوذ  این جوهر زیاد بوده و 
بافت چوب را متورم نمی كند.

ـ جوهر روغنی )هم رنگی روغنی(: حالل  این جوهرها تینر روغنی است، ولی از نفت و بنزین نیز می توان 
استفاده كرد. جوهرهای روغنی نفوذ خوبی دارند، نفوذ آنها در چوب های نرم بیشتر است )شكل 88(.
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شكل87 ـ آستری هم رنگی تینری شكل 88 ـ آستري هم رنگي روغنيشكل 86 ـ آستری هم رنگی آب 

برای نفوذ یك نواخت، می توان قبل از آستری زدن، روي بافت چوب را روغن بزرك مالید. این همرنگی، ساده 
و بی خطر است ولی بافت چوب را تغییر داده و درخشندگی زیادی ندارد.

این جوهر ها در رنگ های گوناگون مانند سیاه، قهوه ای، فندقی، آلبالویی، قرمز، آبی، سبز و  ... وجود دارد.
جوهر هاي روغنی به نور حساسیت دارند؛ به همین دلیل با شیشه هاي مخصوص به رنگ قهوه اي یا سیاه در 

بازار به فروش می رسانند )شكل 89(.
آستری ها را می توان به كمك پارچه بدون پرز، قلم مو، پیستوله و غوطه وری به سطح كار زد.

ز( آستری قیری )شاپان(:  این آستری در قوطی های 1، 4 و 20 كیلویی به رنگ های قهوه ای، فندقی و مشكی 
وجود دارد.

از  این آستری می توان برای هم رنگ كردن سطوح چوبی استفاده كرد ) شكل 90(.

6ـ اکليل ها 

اكلیل، پودر فلزی است كه از فلزاتی مانند آلومینیوم )اكلیل نقره(، برنز )اكلیل طالیی(، مس )اكلیل مسی( و 
سایر به دست می آید.

برای ساخت رنگ های متالیك از اكلیل استفاده می شود؛ و همان طور كه در دستورالعمل رنگ فوری بیان شد 
با افزودن اكلیل نقره به رنگ مشكی فوری می توان رنگ نوك مدادي متالیك درست كرد.

برای  پالستیكی  ظروف  الف  ـ  ـ   89 شكل 
آستری ها به  نور  رسیدن  از  جلوگیری 

شكل90ـ آستري قیري قهوه اي و سیاه شكل 89 ـ ب
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در شكل 91 اكليل طاليی و شكل 92 اكليل نقره نشان داده شده است.
اكليل در بنزين حل می شود و كاربرد زيادی دارد. كاربرد اكليل در ساخت انواع رنگ های الوان مانند رنگ 

مرمری، چرمينه كاری ابروباد، پوست ماری و... كاربرد دارد.

شکل92ـ اكلیل نقرهشکل91ـ اكلیل طاليي

7ـ سنباده 

را  و صيقل  منظور  ايجاد سطوح صاف  به  بردن سطوح خشن  بين  از  و  روی چوب  از  نازك  الية  برداشتن 
می گيرد. انجام  ماشينی  و  دستی  روش  دو  با  سنباده كاری  مي گويند.  سنباده كاری 

ـ سنباده كاری با روش دستی
در روش دستی، سنباده را با دست گرفته و درجهت الياف روی سطح كار سنباده می زنند. در روش سنباده كاری 

دستی بهتر است از تخته سنباده استفاده شود كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد )شكل 93(.

ـ آشنايی با انواع ورق سنباده
ورق سنباده از ذرات ساينده ای تشكيل شده است كه نرم و قابل انعطاف و برای صاف و همواركردن سطح 

چوب از آن استفاده می شود )شكل 94(.

و 14×28  استاندارد 23×23 سانتي متر  ابعاد  با  به شكل مستطيل  نوع سنباده  الف( سنباده ورقه ای:  اين 
مي باشد. سانتي متر 

اين ورقه ها را می توان بر تخته سنباده و صفحات ماشين هاي سنباده دستي برقي نصب نمود )شكل 95(.

شکل 94ـ انواع ورق سنباده شکل 95ـ سنباده ورقه اي كاغذيشکل 93ـ سنباده كاری با دست
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ب( سنباده رولی: این نوع سنباده به صورت نوارهای رولی توپی با عرض های متفاوت عرضه می شود. طول 
آنها معموالً 50 تا 100 متر می باشد )شكل96(.

هنگام استفاده، به هر اندازه كه الزم باشد می توان آن را بریده و مورد استفاده قرار داد.
این نوارها ممكن است به دور خود و یا به دور یك غلطك فلزي یا پالستیكی سوراخ دار پیچیده شوند كه داراي 

پشت بند پارچه اي هستند )شكل97 و 98(

 شكل 97ـ سنباده نواری كاغذی شكل 98ـ سنباده نواری پارچه ایشكل96ـ سنباده رولي 

ـ شمارة سنباده )درجه بندی ورقه های سنباده(
دانه های ساینده را در اندازه های مختلف طبقه بندی می كنند.

اندازه ها بر اساس عبور دادن دانه ها از شبكة موجود در سطح الك های مخصوص كه در هر  اینچ مربع 12 تا 
600 سوراخ دارد انجام می گیرد )شكل 99 و 100(.

دانة شماره 12 درشت ترین و دانة شماره 600 نرم ترین می باشد.
سنباده را براساس ریزی و درشتی ذرات )شماره سنباده(، تعداد ذرات در واحد سطح ) اینچ مربع(، نوع مواد، 

نوع پشت بند، نوع چسب مصرفی و ابعاد ورقه ها درجه بندی می كنند.
یا هر دو سیستم طبق جدول زیر  انِگلیسی و  اروپایی،  براساس سیستم  درجه بندی سنباده ها ممكن است 

می گیرد. صورت 

فوق  العاده درجه بندینوع سیستم
فوق العاده خیلی زبرزبرمتوسطنرمخیلی نرمنرم

زبر

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

1F1F2F3./../…/انِگلیسیسیستم

اندازة  به تدریج  استفاده كرد كه  زبر  زبر و  زبر، خیلی  از سنبادة فوق العاده  ترتیب  به  باید  در سنباده كاری 
می شوند. كوچك  سنباده  دانه های 
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در هنگام سنباده كاري با دست، ورق سنباده را از عرض نصف نموده و آن را سه ال می كنند.
 این عمل باعث می شود سنباده نلغزد و به انگشتان دست آسیب نرسد.

سنباده های فوق العاده نرم و خیلی نرم را می توان در مراحل پایانی رنگ كاری استفاده كرد.

شكل 100ـ ابعاد و نوع برش سنباده صفحه ایشكل99ـ سنباده شماره 100 

ـ انواع سنباده از نظر جنس 
كاربرد سنباده ها با  توجه به انواعی كه دارند، متفاوت است.

این  نیز معروف اند.  آهنی  به سنبادة  پارچه اي كه  با پشت بند  الف( سنباده پارچه ای: سنباده هایی هستند 
سنباده ها به صورت رولی با عرض14 سانتی متر و طول 50 متر و یا به صورت دیسكی به قطرهای مختلف و 

سوراخ دار و حلقه اي به  فروش می رسد )شكل101 و 102(.
در سنباده كاری دستی از  این سنباده بیشتر در پرداخت سطح كار و برداشتن بتونه استفاده می كنند.

به رنگ كرم بوده و  اثرترین نوع سنباده ها هستند، كه معموالً  از كم دوام ترین و كم  ب( سنباده كاغذی: 
به صورت ورقی به بازار عرضه می شوند. نوع رولی آن هم در بازار وجود دارد. از این سنباده بیشتر در نقاشی 

ساختمان و كمتر در پرداخت كاری چوب به كار می رود ) شكل 103(.

شكل102ـ انواع سنبادة گرد دیسكي شكل 103ـ سنبادة كاغذیشكل101ـ سنبادة رولی پارچه ای

ج( پوست آب: كاغذ سنباده هایی هستند كه چسب ضد آب )سیلیس( داشته، نوع دانه های سایندة آنها 
كربید كلسیم می باشد.، و در دو نوع ضد آب و معمولی در بازار عرضه می شوند.

از  این سنباده بیشتر در پرزگیری سطح كار، سنباده كاری سطح سیلرخورده و كیلرخورده مورد استفاده قرار 
می گیرد )شكل 104(.

تخته سنباده

كاغذ سنباده
جنس سنباده

پشت سنباده
شماره سنباده
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ـ تخته سنباده
نمود،  پرداخت  را  كار  نمی توان سطح  سنباده كاری  هنگام  در  نیست،  یك نواخت  و  صاف  دست  كف  چون 
از  این رو از قطعه چوبی به ابعاد 3×5×12 سانتی متر تهیه كرده و سنباده را روی آن قرار می دهند )شكل 

.)105
تخته سنباده باید دارای لبه های گرد و پخ  خورده باشد تا در هنگام كار، سنباده پاره نشود.

در بعضی مواقع می توان از بالشتك های چوبی پنبه ای یا پالستیكی استفاده كرد و مزیت آن  این است كه 
تعویض سنباده به سهولت انجام می گیرد )شكل 106(.

شكل 105ـ تخته سنباده شكل 106ـ تخته پوست الستیكیشكل 104ـ پوست آب كاری

برای سنباده كاری جاهایی كه افزار خورده یا شیار دارند، باید قطعه چوبی مخالف افزار موجود ساخته و سنباده 
را روی آن نصب كرد و عمل سنباده زنی را انجام داد.

در جاهایی كه گود یا برآمده است نیز می توان تخته سنباده ای به همان نسبت گود یا برجسته ساخته و با آن 
عمل سنباده كاری را انجام داد )شكل 107 و 108(.

شكل 108ـ تخته سنباده براي قطعه افزارخورده شكل 107ـ نمونه تخته سنباده
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هدف توانمندسازی )مهارت های یادگيری( 

هدف این واحد یادگیري، كسب مهارت شایستگی كار با ابزارهاي دستی، دستی برقی و پنوماتیكی برای رنگ 
كار یا تولیدات و مصنوعات چوبی است.

مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محيطی و نگرشی 

ابزارهای دستی پرداخت كاری شامل لیسه، سوهان، مصقل، رنده، كاردك، لیسه و تخته بتونه می باشد.

   دقت و سرعت در كیفیت شناخت انواع بتونه هاي مورد استفاده در رنگ كاري صنایع چوب

نگرش

شایستگی های غيرفنی 

شایستگی های غیرفنی

در انجام كار گروهی مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه ای

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.یادگیری مادام العمر

در انجام فعالیت كارگاهی خالق و كارآفرین باشید.نوآوری و كارآفرینی

از مواد اولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جویی كنید.مدیریت منابع

می توان به كار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطالعات و ارتباطات، سایر شایستگی های غیرفنی
تفكر سیستمی و تفكر خالق اشاره نمود.

1ـ ابزار دستی پرداخت کاری  

ليسة پرداخت کاري
پرداخت كاری عبارت است از برداشتن قشر نازك از سطح چوب و در جهت الیاف آنكه این عمل باعث زیبایی 

و صاف شدن سطح كار می شود )شكل 109(.
از آنجا كه در اثر بریدن و رنده كاری چوب، اثر دندانه های اره و تیغه رنده روی سطح كار نمایان است، به همین 

منظور با توجه به نوع و فرم كار از انواع رنده ها و لیسه های متفاوت استفاده می كنند )شكل 110(.

شایستگی کار با ابزارهاي دستی ،دستی برقی و نيوماتيک )پنوماتيک(
واحد 

یادگيري4
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دراثر بریدن و رنده كاري چوب، اثر دندانه هاي اره و تیغه رنده روي سطح كارنمایان می شود؛ كه به همین 
منظور با توجه به نوع و فرم كار از انواع رنده ها و لیسه هاي متفاوت استفاده می كنند.

قبل از پرداخت كاری باید به نكات ایمنی زیر توجه نمود.
1 لیسه را هیچ وقت در جیب لباس كار قرار ندهید، زیرا ممكن است به دست شما و دیگران آسیب برساند.

2 هنگام كار با رنده پرداخت توجه كنید كه تیغ رنده با میخ و یا اشیاء فلزی برخورد نكند )شكل 111(.

شكل 110ـ انواع رنده های 
پرداخت 

شكل 109ـ پرداخت كاري روي 
چوب

با میخ و  شكل111ـ احتمال برخورد رنده 
یا اشیاء فلزی 

3 هنگام لیسه كاري و رنده زدن آستین لباس كار را باال بزنید.
4 هنگام لیسه كاري، قطعه كار را در گیرة میز كار محكم ببندید.

5 هنگام تیزكردن لیسه و تیغ رنده از دستكش، ماسك و عینك محافظتی استفاده كنید )شكل 112(.
مصنوعی  صفحات  یا  )توپر(،  ماسیو  چوبی  سطوح  كاری  پرداخت  براي  آن  از  كه  است  فلزی  قطعه  لیسه، 

است: زیر  مختلف  انواع  دارای  لیسه  می شود.  استفاده  چندالیی  و  روكش شده 

الف( لیسه معمولی یا صاف: قطعه فلزی به شكل مستطیل كه قابلیت انعطاف پذیری خوبی دارد. ابعاد آن 
8×18 سانتی متر و ضخامت آن 0/5 تا 1/5 میلی متر می باشد )شكل 113(.

این لیسه دارای چهار طرف می باشد كه هر چهار طرف آن قابل تیزكردن و استفاده است.
لیسة صاف بیشترین كاربرد را در رنگ كاری داشته و از آن برای پرداخت كردن سطوح صاف و هموار استفاده 

می شود.

ب( لیسه دسته دار )لیسة بال كبوتری(: این لیسه دارای 2 دسته درطرفین تیغ در وسط است كه )شبیه 
بال كبوتر( برای پرداخت كاری سطوح قوس دار مورد استفاده قرار می گیرد )شكل 114(.
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شکل 113ـ لیسه معمولی شکل 114ـ لیسة بال كبوتریشکل 112ـ استفاده از دستکش محافظ

ج( لیسة فرم دار: اين ليسه داراي انحناهايي بوده و بيشتر در پرداخت كاري مبل كه داراي قوس و انحنا 
است استفاده مي شود )شكل 115(.

د( لیسة يک لبه: دارای يك دسته و يك تيغه می باشد.
ح( لیسة دولبه: دارای يك دسته و دو تيغه است )شكل 116(.

و( لیسة 4 لبه: دارای يك دسته وچهار تيغه می باشد.

شکل 116ـ لیسه با تیغة دو لبهشکل 115ـ لیسه های فرم دار  

ـ انواع روش تیزكردن لیسه
ليسه های پرداخت كاری مطابق شكل 117 در چهار مرحله تيز می شوند.

شکل 117ـ مراحل تیزكردن لیسه

123
4
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الف( مرحله سوهان كشی: ابتدا لیسه را بین فك هاي تنگ یا بین دو تكه چوب صاف و تخت قرار داده 
و سپس آن را داخل گیره ببندید، به طوري كه لبة لیسه 1 سانتی متر از فك ها باالتر باشد. این عمل باعث 

می شود سوهان به گیره برخورد نكند. 
به كمك یك سوهان تخت نرم، لبة لیسه را تحت زاویة 30 درجه سوهان كاري كنید. این عمل را آنقدر انجام 

دهید تا لبة لیسه پلیسه پیدا كند )شكل 118(.

   سوهان را با فشار به جلو برانید و هنگام عقب كشیدن، به آن فشار وارد نكنید. 

توّجه

ب( مرحلة سنگ نفت كشی: لیسه را روی سنگ نفت تخت بكشید تا آج های سوهان از بین برود )شكل119(.
ج( مرحله سنباده كشي: براي پرداخت لبة لیسه باید آنرا با حركت خطی روي سنبادة شمارة 120 و شمارة 

220 بكشید )شكل 120(.

د( مرحله مصقل كشی: برای آنكه پلیسه ها ثابت و یك نواخت شوند سطح كار را با وسیله ای به نام مصقل 
و رنده مصقل، مصقل كشی كنید  )شكل 121(. براي این كار، از مغار هم می توانید استفاده كنید به آن مغار 

پلیسه هم می گویند.

سوهان 

وسیله ای است برای پرداخت كاری سطوح صاف و منحنی )محدب و مقعر( كه روی آن برجستگی هاي خطی 
وجود دارد كه به آن آج سوهان می گویند )شكل 122(.

سوهان ها از نظر آج، به سه نوع نرم، متوسط و خشن تقسیم می شوند.
سوهان ها به شكل ها و اندازه های مختلف وجود دارند كه می توان به سوهان گرد، نیم گرد، سه گوش، چهار 

گوش، دم كاردی، تخت و... اشاره نمود )شكل 123(.

شكل 119ـ كشیدن لیسه روی سنگ نفت شكل 120ـ كشیدن لبه لیسه به سنبادهشكل 118ـ سوهان كشیدن روی نر لیسه
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مصقل

شكل 122ـ سوهان شكل 123ـ انواع سوهان شكل 121ـ مصقل كشي

قطعه فلزی است كه برای تیزكردن لیسه مورد استفاده قرار می گیرد. مصقل ممكن است به شكل سوهان سه گوشی 
باشد، كه آج ندارد )شكل 124(.

مصقل دیگري نیز وجود دارد كه دارای سطح مقطع دایره یا بیضی است؛ از آنها برای تیزكردن ابزارهای برنده 
مانند كارد یا چاقو استفاده می شود )شكل 125(.

شكل 125ـ مصقل گردشكل 124ـ مصقل لیسه

رنده 

ناهمواری سطوح چوب های بریده  شده كه كاماًل صاف و مسطح نیست، به وسیلة رنده از بین می رود )شكل126(.
رنده ها به سه دسته تقسیم می شوند:

الف( رنده هایی كه برای تسطیح كردن به كار می روند.
ب( رنده هایی كه برای اتصاالت به كار می روند.

ج( رنده هایی كه برای سطوح قوس دار به كار می روند.
رنده های دستی به 2 شكل چوبی و آهنی ساخته می شوند )شكل 127(.

این رنده ها در اساس، مشابه یكدیگرند، اما جنس، شكل، شیوة تنظیم و كاربرد رندة آهنی بر نوع چوبی برتری 
دارد.

سوهان چهارگوش

سوهان سه گوش

سوهان دم كاردی با مقطع مثلث

سوهان دم كاردی با مقطع لوزی
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شكل 127ـ انواع رنده های چوبی و آهنی شكل 128ـ رنده آهني و تیغه های آنشكل 126ـ رنده كاری سطح چوب

رنده های پرداخت كاری و انواع آن: این رنده ها برای پرداخت كاری سطوح به كار می رود.
مانند رنده یك تیغ، رنده دو تیغ، رنده پرداخت.

تفاوت  این رنده ها در چگونه قرارگرفتن تیغه در كوله، زاویة برش، و پهن و باریك بودن كوله می باشد.

می كنند  استفاده  تیغ  یك  رندة  از  قاچی  رنده  خطوط  و  ناهمواری  بردن  بین  از  برای  تیغ:  یک  رنده  ـ 
)شكل  129(.

ـ رنده دو تیغ: این رنده مشابه رنده یك تیغ است و تفاوت در تیغ آنها است.
ـ رنده پرداخت: این رنده برای تسطیح  و پرداخت سطوح كار مورد استفاده قرار می گیرد )شكل 130(.

رنده كردن با رنده پرداخت از نظر كیفی بهترین مرحلة رنده كاری است، بنابراین دقت كنیم همیشه باید رنده 
را كم تیغ مورداستفاده قرار داد.

ـ رنده بال كبوتری: برای رندیدن قوسی های داخلی و خارجی، و نیم قوسی كاس و سینه، از رندة بال كبوتری 
استفاده می كنند )شكل 131(.

   
شكل 130ـ رنده پرداخت شكل 131ـ رنده بال كبوتریشكل129ـ رنده یک تیغ چوبی

ـ تیز كردن تیغ رنده: تیغ های تیز كارآیی و ایمنی بهتری دارند و كار با آنها رضایت بخش است.

از معایب رنده آهنی می توان به خطر زنگ زدگی، گران بودن و سنگین بودن آن اشاره نمود )شكل 128(.
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بیشتر تیغ های ابزارهای دستی، از فوالد ابزار مخصوص ساخته شده اند كه برای تیزكردن آنها به سنگ زدن،
سوهان كردن و صیقل دادن نیازاست.

چون تیغ رنده ها یك طرفه هستند بنابراین همة آنها را می توان به یك روش تیز كرد.

الف(ماشین سنگ تیغ تیزكنی: هنگام سنگ زدن تیغ باید آنرا روی تكیه گاه ابزار، كه روی ماشین سنگ 
تعبیه شده است قرار داد )شكل 132(.

هنگام سنگ زدن باید دقت كرد سطح تیغه اي یكنواخت و با زاویة 25 درجه در پخ تیغ، به وجود آید.
برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد تیغ، باید همواره آنرا داخل آب فرو برد تا خنك شود.

عمل سنگ زدن را باید آنقدر ادامه داد تا یك لبة پلیسه دار ظاهر شود )شكل 133(.

ب(سنگ زدن تیغ رنده: عمل برداشتن پلیسة باقی مانده روی لبة تیغ، و به وجود آمدن یك لبة تیز و بدون 
عیب را صیقل زدن می گویند. برای این منظور از سنگ نفت استفاده می كنند.

برای آنكه روی سطح سنگ نفت، خوردگی ایجاد نشود از روغن سنگ كه مخلوطی از نفت و روغن رقیق است، 
استفاده می كنند )شكل 134(.

پشت تیغة رنده را ابتدا روی سطح زیر سنگ نفت به طرف چپ و راست بكشید، سپس سنگ نفت را برگردانید 
و روی سطح نرم آن چند قطره روغن نفت بریزید، و عمل فوق را بار دیگر تكرار می كنید تا پلیسه برداشته 

شود )شكل های 135 و 136(.
در پایان صیغل زدن، یك تیغ رنده تیز و آماده در اختیار خواهد بود.

شكل 133ـ لبة تیغه را با آب خنک كنید  شكل 134ـ روغن یا نفت زدن روی سنگشكل 132ـ سنگ تیغ تیزكنی 

شكل 136ـ پلیسه برداری تیغ رنده با سنگ نفت شكل 135ـ زاویة پخ تیغ رنده ها باید 25 درجه باشد

025
لبه

پخ
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كاردك و ليسة بتونه كاري

كاردك قطعه فلزی به شكل مثلث متساوی الساقين است كه رأس آن مثلث در دستة چوبی قرار دارد و در 
اندازه و ابعاد مختلف ساخته می شود )شكل 137(.

ليسه به شكل مستطيل و ذوزنقه است، كه شكل مستطيلی آن دارای دستة فلزی يا پالستيكی می باشد.
ليسه و كاردك دو وسيلة ساده و ضروري براي بتونه كاري است كه از فلز قابل خمش و دارای فنريت ساخته 

مي شود تا با آنها بتوان به راحتی عمل بتونه كاری را انجام داد. 
استفاده  بتونه  برداشتن  برای  از كاردك  و  به محصول موردنظر(  بتونه  )اعمال   ماستيك كاری  براي  ليسه  از 

.)138 )شكل  می شود 

شکل138ـ برداشتن بتونهشکل 137ـ چند نمونه لیسه و كاردک

تخته بتونه

براي ساختن بتونه رنگ كاري از تخته بتونه استفاده مي شود )شكل 139(.
تخته بتونه ممكن است چوبی يا فلزی باشد، كه البته نوع فلزي آن با ورق گالوانيزه بهتر است و در واقع تخته 
بتونه را بايد  از جنسی انتخاب كرد،كه در اثر تماس با آب، پرز نكرده و خراب نشود. پس از استفاده از ليسه 

وكاردك آنها را كاماًل تميز بشوييد )شكل 140(.

شکل 140ـ شستن و تمیزكردن لیسه و كاردکشکل 139ـ تخته بتونه برای ساخت بتونه
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پس از پرداخت كاري محصول ساخته چوب به كمك ابزارهاي دستی سطح كار براي رنگ كاري آماده می شود. 
باید توجه داشته باشیدكه یك كار خوب، هنگامی جلوه می كند و زیبا می شود كه زیر كار خوبی داشته باشد، 
یعنی می توان گفت بیش از 70 درصد از كار رنگ كاری مربوط به پرداخت كاری، سنباده زدن و بتونه كاری 

می باشد )شكل 141(.
ابزارها و دستگاه های رنگ كاری، كمك می كنند تا عملیات رنگ كاری سریع تر و بهتر انجام گیرد )شكل 142(.

2ـ ابزار دستی رنگ کاري

شكل 142ـ چند نمونه ابزار رنگ كاریشكل 141ـ یک نمونه كار رنگ شده

پارچه رنگ كاری: پارچه ها بیشتر در آستری ها و الك و الكل زدن به كار می روند.
از جمله جنس پارچه هایی كه در رنگ كاری مورداستفاده قرار می گیرد، می توان به متقال، نخی و توری اشاره 

نمود )شكل 143(.
از پارچة متقال بیشتر در نظافت ابزارها و دستگاه های رنگ كاری و از پارچه نخی بیشتر در زدن آستری های 

هم رنگی و شاپان استفاده می شود )شكل 144(.

شكل 144ـ زدن آستری هم رنگی با پارچهشكل 143ـ چند نمونه پارچه برای رنگ كاری
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نوعی پارچه به نام چلوار وجود دارد كه در رنگ كاری الك و الكل به كار می رود. الی این پارچه مقداری پنبه 
یا پشم قرار می دهند و به كمك نخ، پارچه را می بندند. سپس آنرا داخل رنگ الك و الكل قرارداده و سطح 

كار را الك و الكل می زنند )شكل 146(.

 قلم مو

قلم مو وسیله ای است برای رنگ آمیزی سطوح چوبی و غیرچوبی، كه از سه قسمت مو، دسته و اتصال دهندة 
فلزی مو به دسته تشكیل شده است.

از پارچه های نخی، می توان برای سیلر و كیلرزدن به سطح كار نیز استفاده كرد )شكل 145(.
از پارچه های توری به عنوان صافی استری ها و رنگ ها استفاده می كنند.

توّجه

 دسته ها یا چوبی هستند یا پالستیكی )شكل 147(.
توّجه

درقسمت فلزی قلم موها، شماره قلم به میلی متر یا  اینچ حك شده است )شكل 148(.
توّجه

موهای قلم مو ممكن است از موی طبیعی حیواناتی مانند سمور، اسب و....، و یا از مواد, و الیاف مصنوعی 
باشد. ساخته شده 

موهای طبیعی گران تر و مرغوب تر هستند.

شكل 146ـ زدن سیلر با كهنه رنگ كاری شكل 145ـ استفاده از پارچه در الك و الكل كاری
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ـ انواع قلم مو: قلم موها در اندازه و انواع مختلفی ساخته می شوند كه مهم ترین آنها عبارتند از:
الف( قلم موی معمولی: این قلم مو با سطحی مقطعی تخت و صاف، كاربرد زیادی در رنگ كاری چوب، 
فلز و نقاشی ساختمان دارد. همچنین از این قلم مو برای شست وشو و تمیزكردن قیعات ماشین آالت نیز 

استفاده می كنند )شكل 149(.

شكل 148ـ قلم مو با موهای طبیعی شكل 149ـ قلم موی معمولیشكل 147ـ. چند نمونه قلم مو  

استفاده  از آن  ندرت  به  اما در  ایران  قلم موی معمولی  است،  مانند  قلم مو  كاربرد  این  ب( قلم موی گرد: 
.)150 )شكل  می كنند 

ج( قلم موی ساختمانی: از  این قلم مو برای زنگ آمیزی رنگ های پالستیكی استفاده می شود. مانند قلم موی 
معمولی است، اما ضخامت آن بیشتر بوده و اندازة آن بزرگ می باشد )شكل 151(.

د( قلم موی طراحی: از  این قلم مو برای رنگ آمیزی شیارها و قسمت های باری استفاده می كنند. مقطع  این 
قلم مو با قلم موهای دیگری متفاوت است )شكل 152(.

شكل 151ـ قلم موی ساختمانی شكل 152ـ قلم موی مخصوص طراحيشكل 150ـ قلم موی گرد

ابزارهای رنگ كاري است. كه به گونه های بادبزنی، تخت و گرد  از  ح( قلم موي مغاري: این قلم مو یكی 
تفكیك می شود. از متداول ترین و پرمصرف ترین قلم موهای مورد استفاده در سبك رنگ روغن قلم موهای 4، 
8، 12 هستند. و براي تعمیر و بازسازي مبلمان، همچنین رنگ زدن گوشه هاي باریك و شیاركارهاي كوچك 
چوبی به كار می رود. و با توجه  اینكه سر  این قلم موها شبیه مغارها می باشد. به قلم موي مغاري معروفند 

)شكل های 153 و 154(.
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شكل 154ـ نمونه دیگري از قلم مغاريشكل 153ـ قلم موي مغاري

ـ روش شستن، خشک كردن و نگهداری قلم موها
پس از استفاده از قلم موها در رنگ كاری، بهتر است آنها را با رقیق كنندة همان رنگی كه استفاده كرده اید، 

شست وشو داده ،آن را خشك و درظرفی آویزان كنید تا موهای آن نشكند.
هرگز برای خشك كردن قلم موها، آنها را به دیوار یا جسم سخت نزنید. زیرا این عمل باعث لق شدن اتصال 
فلزی می شود. قلم موها را تا انتهای موها وارد رقیق كننده ها نكنید؛ زیرا موهای قلم موها را با چسب مخصوص 
به قسمت فلزی می چسبانند و این عمل باعث می شود موها كنده شده و بریزند. بهتر است فقط دو سوم موی 

قلم موها وارد رقیق كننده ها شود.
ـ استفاده از حالل )تینر یا بنزین(

به ترتیب زیر قلم ها را پس از پایان رنگ كاري شست وشو داده وتمیز كنید.
1 قسمتی از رنگ را كه بر روی قلم مو وجود دارد با پارچه كهنه اي پاك نمایید.

2 مقداری تینر یا بنزین را در یك ظرف شیشه ای شفاف بریزید و قلم مو را بچرخانید تا رنگ آن حل شود.
3 چرخاندن قلم را ادامه دهید تا به خوبی رنگ قلم مو از بین برود.

4 برای اطمینان از خشك نمودن، قلم مو را روی دستمال كاغذی بكشید.
5 موهاي شسته شده قلم مو را به كمك دستكش و انگشتان خود فشار دهید تا مواد حالل آن خارج شده و 

به فرم اولیه بازگردد )شكل 155(.
6 پس از  اینكه رنگ از قلم مو پاك شد براي تمیزي بیشتر قلم مو را در ظرف آب یا زیر شیر آب شست وشو 

داده و آن را در ظرفی پالستیكی آویزان كنید )شكل های 156 و 157(.

شكل 156ـ مراحل شست وشوي مجدد قلم مو با آبشكل 155ـ مراحل شست وشوي اولیه قلم مو با تینر
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ابزار، با  از  این وسیله برای شبیه سازی بافت چوب استفاده می شود. درواقع با به كاربردن سطح محدب این 
زاویه های متفاوت، می توان نقوش را با آن  ایجاد كرد. نقش انداز الستیكی با شیارهای درشت، متوسط یا ریز، 
قالب گیري شده درجه درشت آن براي به وجود آوردن نقوش چوب بلوط و درجه ریز آن براي كاج مطلوب 

می باشد )شكل 158(.

ـ نگه داشتن نقش انداز: نقش انداز را باید بین انگشت شست و سر انگشتان به طوری كه مركز شیارهای 
هم مركز در گوشه پایین ابزار قرار داشته باشد )شكل های 159 و 160(.

شكل 160ـ روش صحیح استفاده از نقش اندازشكل 159ـ نگه داشتن ابزارشكل 158ـ ابزار نقش انداز

از  بعد  باید  باشد،  MDF خام ساخته شده  یا  نئوپان  از  اگر فقط  كار  برای شروع كار  ـ نحوه ایجاد نقوش: 
انجام مراحل رنگ پوششی، مثل رنگ رویة تیره )مانند قهوه اي( را با كهنه یا قل مو بر روي كار زد. حال باید 

براي ایجاد نقش، از ابزار نقش انداز به ترتیب زیر استفاده نمود: 
ـ شروع حركت: نقش انداز را باید نزدیك به یك انتهای قطعه كار قرار داد، به طوری كه لبة پایینی نقش انداز 

در روی رنگ قرار بگیرد. 

نقش انداز طرح چوب

شكل 157ـ ظرف مخصوص قلم موها
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با  هم زمان  و  كشیده  انتهای كار  تا  پیوسته  حركت  یك  در  آهستگی  به  باید  را  نقش انداز  نقش:  ایجاد  ـ 
نمود. را  ایجاد  متفاوتی  نقوش  آن،  محدب  قسمت  چرخاندن 

و  حركت  هم زمان  نقش انداز،  به  كه  درصورتی  نقش انداز:  محدب  و چرخش سطح  حركت  تركیب  ـ 
است: اشاره شده  آنها  مهم ترین  به  زیر،  در  كه  می آید  به وجود  متفاوتی  نقوش  شود،  داده   چرخش 

1 چرخش سریع سطح محدب نقش انداز روی سطح كار، باعث به وجودآمدن نقشی خواهد شد )شكل 161(.
2 با باال آوردن تدریجی و مداوم دسته به طرف باال چنین نقشی بر روی كار ظاهر می شود )شكل 162(.

شكل 162ـ نقش برجستهشكل 160ـ روش صحیح استفاده از نقش انداز

3 حركت دادن نقش انداز بدون چرخش قسمت محدب، نقشی مانند زیر به وجود می آورد )شكل 163(.

شكل 163ـ چرخش نقش محدب

3ـ ابزار برقی و پنوماتيک 

ابزارهای برقی و پنوماتیك در فرایند رنگ كاری در دو مرحله پرداخت كاری )سنباده زنی( و رنگ كاری مورد 
استفاده قرار می گیرد.

انواع پیستوله
وسیله ای است كه برای پاشیدن رنگ روی سطح كار به كار می رود.

پیستوله در اشكال مختلف وجود دارد مانند: پیستوله كاسه باال، پیستوله كاسه پایین، پیستوله سایه زن و 
تولید )شكل 164(. پیستوله مخصوص خط 

الف( پیستوله كاسه باال: بیشترین كاربرد را در رنگ كاری دارد.
رنگ از طریق نیروی جاذبه رنگ پاش را تغذیه می كند )شكل 165(.

ب( پیستوله كاسه پایین: این پیستوله بیشتر برای رنگ آمیزی سقف و جاهایی به كار می رود، كه امكان 
پیستوله  داخل  به  مكیدن  توسط  كاسه،  در  موجود  رنگ  درواقع  ندارد.  وجود  باال  كاسه  ازپیستولة  استفاده 

)شكل 166(. می شود  كشیده 
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شكل 165ـ پیستوله كاسه باال ـ نمونه ای از انواع پیستوله ها شكل 166ـ پیستوله كاسة پایینشكل 164

ج( پیستولة سایه پاش: اندازه آن از پیستوله معمولی كوچك تر است. سیستم آنها فرقی با پیستولة معمولی 
نداشته و از آن برای پاشیدن رنگ بر روی لبه های كار، زهوار و... استفاده می كنند )شكل 167(.

د( پیستولة مخصوص خط تولید: این پیستوله ها با ابعاد و اندازه هاي مختلف، فاقد كاسة رنگ بوده و در 
كارهای سری و خطوط تولید مورد استفاده قرار می گیرند. مخزن رنگ آن در بیرون كارگاه است و توسط 

شیلنگ به پیستوله متصل می شود )شكل 168(.
البته پیستوله های دیگری نیز در بازار وجود دارد مانند پیستوله های برقی، قیرپاشی و...كه در رنگ كاری چوب 

كاربرد چندانی ندارد. 

اجزای پیستوله
پیستوله ها از هر نوعی كه باشند، اغلب داراي قسمت هاي مختلف به شرح زیر می باشند: 

1ـ تفنگ رنگ پاشی: شامل دستة پیستوله و ماشه است.
2ـ كاسه پیستوله: داخل آن رنگ ریخته می شود؛ كه به آن مخزن رنگ نیز می گویند )شكل 169(.

شكل 168ـ پیستوله مخصوص خط تولید شكل 169ـ مخزن پیستولهشكل 167ـ پیستوله سایه پاش

3ـ پیچ تنظیم مواد: تنظیم كنندة خروج رنگ از پیستوله می باشد )شكل 170(.
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4ـ پیچ تنظیم هوا: باز و بسته كردن  این پیچ، فشار هوای ورودی را تنظیم می كند)شكل 171(.

5 ـ پیچ تنظیم پردة رنگ: با بازكردن آن، رنگ به صورت پودري پخش می شود و با بستن آن، پاشش رنگ 
تیز خواهد بود )شكل 172(.

6 ـ سرشیلنگ: محل اتصال شیلنگ باد به پیستوله می باشد )شكل 173(.

7ـ ماشه: با فشار دادن آن، هوا و رنگ از دهانة پیستوله خارج می شود.

8 ـ طرح رنگ: با چرخاندن آن، جهت پخش رنگ عوض می شود. 

ماشين های پرداخت

عملیات سنباده زني به وسیلة ماشین هاي سنباده دستي برقي
براي سنباده كاري مورد استفاده قرار  ابزارهایی است كه  از متداول ترین  ماشین سنباده دستی برقی یكی 
می گیرند، و به طور كلی در انواع مختلف ماشین سنبادة تسمه اي )نواري(، غلتكی، دیسكی، و لرزشی ساخته 

شده اند.

دستگاه سنباده دیسکی یا ماشين پوست

 از  این دستگاه برای پرداخت كاری در مراحل اولیه استفاده می شود و در اثر سنباده كاري با  این دستگاه، 
خطوط مدوری روی كار  ایجاد می شود كه در مراحل بعدي باید از بین بروند. اجزاي  این دستگاه در شكل 

174 و 175 دیده می شود.

شكل 174ـ اجزای سنباده دیسكی

ـ پیچ تنظیم پرده رنگ شكل 171ـ پیچ تنظیم هواشكل 170ـ پیچ تنظیم مواد شكل 173ـ  محل اتصال شكل 172
شیلنگ باد
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شكل 175ـ انواع صفحه ماشین پوست

براي چسباندن سنباده به صفحة  این دستگاه، از چسب فوري استفاده می شود؛ به این ترتیب كه باید به هردو 
سطح چسب زده منتظر ماند تا خشك شوند؛ تا حدي كه انگشت به آن نچسبد. آنگاه می توان دو سطح را به 

هم چسباند )شكل های 176 و 177(.

1ـ صفحه فلزی       
2ـ صفحه الستیكی تقسیم بندی صفحه ماشین پوست از نظر جنس  

3ـ صفحه پالستیكی       

شكل 177ـ چسباندن كاغذ سنباده به سنباده دیسكی شكل 176ـ چسب زدن به كاغذ سنباده
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دستگاه سنباده نواري

عملیات پرداخت روي سطوح اوراق فشرده و روكش شده را می توان با دستگاه یا ماشین سنباده نواري انجام 
داد. براي چوب توپر، باید سنباده كاري در جهت الیاف انجام گیرد، در غیر این صورت، خطوطی روي كار ظاهر 

می شود، كه زیر رنگ، نمایان تر خواهد شد )شكل 178(.
ماشین سنباده نواري داراي یك نوار سنباده است كه به صورت پیوسته روي غلتك هایی كه در دو انتهاي 

ماشین قرار دارد، حركت دورانی می كند. 
یك غلتك آن به موتور متصل است و غلتك دیگر به طور كشویی حركت كرده و عمل سفت و شل كردن 
نوار سنباده را انجام می دهد. اندازة  این ماشین ها با اندازة نوار سنبادة آن مشخص می شود و به وسیلة كلید 

مخصوص، می توان متناسب با نوع و كیفیت كار، دستگاه را تنظیم نمود.

دستگاه سنباده لرزان

به ماشین سنباده لرزشی، سنباده زن محوري نیز می گویند؛ بدین معنی كه بالشتك زیرین آن حركتی محوري 
)نسبت به محور موتور( برروي كار دارد. از  این اغلب براي سنباده هاي نرم استفاده می شود. حركت بعضی از  این 
نوع ماشین ها بسیار كم است؛ در نتیجه آنها را براي سنباده زنی یا پولیش )پرداخت كاري در رنگ( بسیار ظریف 

و متناسب می سازند )شكل 179(.

پرداخت كاري با سنباده لرزشی براي سطوح اوراق فشرده )چندالیی ها(، صفحات روكش شده )روكش طبیعی( 
با چوب هاي ماسیو )توپر( مورد استفاده قرار می گیرد. 

با توجه به  اینكه هنگام كار می توان به طور طولی و عرضی عمل سنباده زنی را انجام داد، زیرا به وسیلة آن از 
سنباده خیلی نرم استفاده می شود، اما در مرحلة پایانی كار، باید سعی كرد سنباده كاري درجهت راه الیاف 

و طول كار انجام گیرد.

شكل 179ـ سنباده لرزان شكل 178ـ سنباده نواري
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روش تعویض سنبادة ماشین سنباده لرزشي:
كف ماشین سنباده را از راه طول و عرض اندازه گیري كنید. پس از انتخاب شمارة از نظر زبري و نرمی )با توجه 
كار و كیفیت موردنظر(، آنرا از رول یا توپ، طوري ببرید كه عرض آن با عرض كف سنباده برابر باشد، اما طول 
آن، بسته به نوع ماشین، از 5 تا 7 سانتی متر بیشتر درنظر گرفته شود. سپس دو گیره، عقب و جلو ماشین را 
آزاد كنید، قسمت ابتدا و انتهایی سنباده را در داخل گیره هاي عقب و جلوي ماشین قرار دهید و گیره ها را 
برگردانید تا سنباده را محكم بگیرد. دقت كنید كه ورق سنباده در این حالت كاماًل در وضعیت كشیدگی قرار 
گرفته باشد )شل نباشد(. دربعضی از انواع دیگر ماشین هاي سنباده لرزشی، ورق سنباده روي صفحه ماشین 

كه از نوعی مواد مخصوصی ساخته شده است نصب می گردد. 
         

ـ كمپرسور: دستگاهی است كه هواي فشرده تولید می كند و در بازار به پمپ باد معروف می باشد )شكل 180(.
ـ ساختمان كمپرسور: كمپرسورها در اندازه و شكل های مختلف ساخته می شوند، اما اساس كار همة آنها 

یكی است )شكل های 181و 182 و 183(.

شكل 181ـ كمپرسور با مخزن افقي شكل 180ـ پمپ باد

شكل 183ـ دو نوع كمپرسور قابل حمل و سبکشكل 182ـ كمپرسور با مخزن عمودی

کمپرسور
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دستگاه با برق تك فاز و سه فاز كار كرده و دارای دو موتور می باشد. موتور الكتریكی توسط تسمه، انرژی را 
به موتور مكانیكی منتقل می كند. 

ـ اصول كار با انواع كمپرسور هوا
با به حركت درآمد پیستون و سوپاپ، باد داخل مخزن )تانك( كمپرسور جمع و ذخیره می گردد.  این باد براي 

مصرف، از طریق شیر تانك خارج می شود.
كمپرسورها دارای موتورهای مكانیكی یك سیلندر، دو سیلندر و چهار سیلندر هستند ولی مالك خرید آنها 

در بازار، لیتر می باشد، كه حجم مخزن كمپرسورها به لیتر سنجیده می شود.
مالك خرید كمپرسور در بازار لیتر می باشد و حجم مخزن كمپرسورها به لیتر سنجیده می شود.

برای یك كارگاه رنگ كاری كوچك كمپرسور 250 لیتری مناسب است.
نكته

فشارشکن 

فشارشكن دستگاهی است كه بین كمپرسور و پیستوله قرار می گیرد.  این دستگاه به فشار سنج مجهز است 
كه فشار هوا را برحسب پوند بر اینچ نشان می دهد؛ و یك شیر در زیر دارد كه فشار هوای كمپرسور را تنظیم 

می كند )شكل 184(.

ـ ساختمان فشارشكن: فشارشكن ها دارای دو مخزن هستند كه آب و روغن موجود در هوای كمپرسور را 
گرفته و فقط هوای خالص را به سمت پیستوله هدایت می كنند )شكل 185(.

ـ تعمیرات و نگه داری كمپرسور ها و فشارشكن
بعد از مدتی كاركردن داخل مخزن كمپرسور ها آب جمع می شود كه علت آن نفوذ رطوبت هوا به داخل مخزن 

است )شكل 186(.

شكل 185ـ ساختمان فشارشكن شكل 186ـ شیر تخلیه آب و روغن اضافیشكل 184ـ دستگاه تنظیم كنندة فشار
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براي تخلیة آب به ترتیب زیر عمل نمایید:
ابتدا برق كمپرسور را قطع، و هواي داخل مخزن را خالی كنید، سپس پیچ تخلیه را باز نمایید تا آب اضافی 

داخل مخزن خارج شود.
پس ازخروج كامل آب، پیچ تخلیه را ببندید.

روغن كمپرسور را باید هر هفته بازدید كرد. تا در صورت كم شدن به آن روغن اضافه نمود )شكل 187(.

اگر روغن كثیف شده باشد، باید آنرا عوض كرد.

اغلب كمپرسور ها دارای كلیدی هستند كه بعد از پرشدن مخزن از باد، جریان برق را قطع كرده و موتور 
دستگاه از كار می افتد. اگر این عمل اتفاق نیفتاده، كلید را باید تعمیر یا تعویض كرد )شكل 188(.

توجه

اگر مخزن كمپرسور بیش از حد پر شده باشد، در باال یا كنار مخزن، سوپاپی قرار دارد كه هوای اضافی را 
خارج می كند )شكل 189(.

همواره باید فشارسنج هوا را كنترل كرد و از سالم بودن آن مطمئن شد.
توجه

شكل 188ـ جعبه كلید قطع و وصل جریان 
برق

كمپرسور  یک  روغن  مخزن  187ـ  شكل 
سیلندر دو 

شكل 189ـ سوپاپ كمپرسور برای خروج 
هوای اضافی

نكات ایمني و حفاظتی كمپرسورها
ـ سیستم هوای فشرده )كمپرسور باید( خارج از اتاق رنگ كاری باشد.

برای انتقال می توان از سیستم لوله كشی باد استفاده كرد.
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ـ كمپرسور پس از مدتی كاركردن و خروج هوا از داخل مخزن، به طور اتوماتیك روشن می شود از نزدیك شدن 
و دست زدن به تسمه و دیگر قسمت های خطرناك كمپرسور اجتناب نمایید.

ـ در هنگام انتقال كمپرسور دقت كنید كه كمپرسور به پهلو خم نشود، زیرا ممكن است به دستگاه آسیب 
رسیده و یا روغن داخل كمپرسور بیرون بریزید )شكل 190(.

شكل 190ـ هیچ گاه كمپرسور را به پهلو نخوابانید

ـ پس از پایان هركاری كمپرسور را بادگیری نموده و برق آنرا قطع كنید.
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شرح كار: 
ـ پیشگیري از حوادث و رعایت نكات ایمنی در رنگ كاری 

ـ انتخاب ابزار و مواد اولیه رنگ كاري 
ـ انتخاب ا نواع رنگ 

ـ بتونه كاري و سنباده زنی
ـ پرداخت كاري با ماشین هاي دستی

استاندارد عملكرد:
با استفاده از  مواد اولیه رنگ كاري و ماشین هاي سنباده لرزان، سنباده بشقابی و سنباده غلتكی و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملی پرداخت كاري كند.

شاخص ها:
ـ استفاده از لوازم ایمنی فردي و حفاظتی در رنگ كاري

ـ انتخاب مواد اولیه پرداخت و رنگ كاري
ـ ساخت بتونه و بتونه كاري

ـ پرداخت و سنباده كاري دستی
- سنباده كاري با ماشین هاي سنباده

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:

1ـ كارگاه رنگ كاري مبلمان استاندارد به ابعاد 12 × 8 متر مربع داراي تهویه كافی و فونداسیون مناسب براي نصب دستگاه و سیستم مكنده و نوركافی به انضمام لوازم ایمنی 
و نوركافی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن

2ـ اسناد: نقشه  انواع قاب دكوري
3ـ ابزار و تجهیزات: ماشین سنباده غلتكی ـ ماشین سنباده لرزان ـ ماشین سنباده بشقابی ـ كاردك ـ لیسه

4ـ زمان: 5 ساعت 
ابزار و تجهیزات:

ماشین سنباده غلتكی نواري ـ ماشین سنباده غلتكی ـ ماشین سنباده لرزان ـ ماشین سنباده بشقابی

معیار شایستگي

نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از 3مرحله كارردیف

2انتخاب مواد اولیه پرداخت و رنگ كاري1

2ساخت بتونه2

1بتونه كاری3

1پرداخت و سنباده كاری دستی4

2سنباده زنی با ماشین سنباده5

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

2ـ استفاده از لباس كار، كاله، ماسك، عینك، گوشی و كفش ایمنی
3ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط كار با مكنده ها

4ـ صرفه جویی و مطابقت با نقشه

2

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشيابی شایستگی انتخاب مواد و ابزار رنگ کاری


