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پودمان 2

زیرسازی رنگکاری
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آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯽ ﺑﺮده اﯾﺪ
برای زيرسازي رنگ كاري چه اقداماتي بايد انجام داد؟
آيا درباره مقدمات رنگ كاري اطالعات و دانش فني داريد؟
نقش زيرسازي در رنگ كاري چیست؟
ﺑﺮاي زيرسازي رنگ كاري از چه ابزار و موادي ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺲ از پايان اﯾﻦ واﺣﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد كه مواد و ابزار مورد نياز براي زيرسازي رنگ كاري
مبلمان را انتخاب نموده وبه كار گيرند.

هدف توانمند سازی (مهارت های یادگیری)
هدف اصلي اين پودمان ،کسب مهارت شایستگی زيرسازي و آماده سازي رنگ كاري سازه ها و مصنوعات چوبی
است.
اهداف فرعي اين پودمان ،کار کردن با ابزارهای دستی و مواد اوليه الزم براي ساخت انواع بتونه ها و سنباده كاري
اوليه جهت رنگ كاري مي باشد.

مسايل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی
نگرش
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دقت و سرعت در کیفیت زيرسازي مناسب براي رنگ كاري پروژه در هنگام کار کردن و در پايان کار.
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شایستگی های غیر فنی

شایستگی های غیر فنی
اخالق حرفهای

در انجام كار گروهی مسئولیتپذیر باشید.

یادگیری مادامالعمر

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.

نوآوری و كارآفرینی

در انجام فعالیت كارگاهی خالق و كارآفرین باشید.

مدیریت منابع

از مواد اولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جویی كنید.

سایر شایستگی های غیرفنی

میتوان به كار گروهی ،آموزش دیگران ،فناوری اطالعات و
ارتباطات ،تفكر سیستمیو تفكر خالق اشاره نمود.

65

واحد

شایستگی پرداختکاری

يادگيري5

1ـ رندهكاري
اولين و يكي از مهم ترين مراحل دستيابي به يك سطح پرداخت مناسب بر روي چوب ،آماده سازي آن است.
چنانچه چوبي از سطحي صاف و عاري از لكه و معايب سطحي برخوردار نباشد ،پرداخت سطحي آن با معايبي
همراه خواهد بود .در مورد اجراي هر پروژه چوبي كارگاهي ،آماده سازي چوب به عنوان يكي از اولين مراحل
اجراي پروژه مورد نظر مطرح است.
اولين قدم در ساخت هر پروژه اي از يك چوب تازه ،مربعي كردن و صاف كردن سطح آن است .اگر اين مرحله
به درستي انجام نشود ،در مراحل بعد ،پروژه مجددا ً به پرداخت سطحي مقدماتي نياز پيدا خواهد كرد.
همگام با پيشرفت مراحل ساخت پروژه ،اقدامات ديگري نيز صورت مي پذيرد كه به نوبه خود به افزايش
كيفيت و زيبايي سطحي پروژه مي انجامد.
مرحلۀ اتصال و مونتاژ قطعه ها به وسيله چسب هاي مخصوص ،از جمله مراحلي است كه در صورت عدم دقت
كافي در انجام آن ،با مشكل هايي در مرحله پرداخت نهايي مواجه خواهيم شد .لكه هاي خشك شده چسب
به واسطه عدم رنگ پذيري در هنگام پرداخت نهايي به رنگ روشن تري نسبت به زمينه چوب ديده مي شود.
از طرفي لكه هاي چسب ،بسيار سفت و چسبنده بوده و جدا كردن آنها از سطح چوب بسيار مشكل است.
سنباده زني نيز از ديگر روش هايي است كه به بهبود كيفيت پرداخت مي انجامد.

فعاليت كارگاهي :تیز کردن تیغ رنده
الف) جدول لیست مواد و ابزارهاي الزم

ردیف
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مواد مصرفی
عنوان

مقدار

واحد

ابزارهای دستی

1

آب

تنگ تیغ تیز کنی

2

نفت

تیغ رنده

3

روغن

سنگ نفت

4

لباس کار

5

عینک ایمنی

ابزار دستی ـ برقی

ماشينآالت
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ب) مراحل اجراي فعاليت كارگاهي
دستگاه سنگ تیغ تیز کن را روی پایه ای محکم بگذاريد سپس تیغ رنده را روی تکیه گاه آن قرار دهيد و تیغ
را تیز نمایید (شكل .)1
پس از تیز کردن تيغه ،آن را روی سنگ نفت بکشید (شكل های  2و .) 3
پس از سنگ نفت زدن تیغ را با پارچه آغشته به روغن تمیز نمایید.
ج) نكات اجرايي فعاليت كارگاهي
از گرم شدن بیش از حد تیغه خودداری کنید .برای خنک شدن تیغ آن را با آب خنک نمایید.
لبه تیغ رنده در هنگام تیز کردن نباید رنگ آبی به خود بگیرد .این عمل در نتیجه داغ شدن بیش از حد تیغه
بوده كه در اصطالح می گويند آب تيغه گرفته شده كه مقاومت و سختي آن كاهش می يابد.
نکته

زاویه  25درجه پخ تیغ رنده در هنگام سنگ نفت زدن از بین نرود.

شكل  1ـ دستگاه تيغ تيز كني

شكل  2ـ تيز كردن مغار با سنگ نفت

شكل  3ـ تيز كردن تيغه رنده به صورت اصولي
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فعاليت كارگاهي :رنده کردن
الف) جدول لیست مواد و ابزارهاي الزم
مواد مصرفی

ردیف

عنوان

مقدار واحد

ابزارهای دستی

1

نئوپان خام و روکش شده

انواع رنده دستي

2

چند عدد تخته صاف

گیره

3

میزکار

4

پیچ دستی

5

لباس كار

6

ماسك مناسب

7

چكش

8

گونيا

ابزار دستی ـ برقی

ماشينآالت

ب) مراحل اجراي فعاليت كارگاهي
به وسیله رنده های یک تیغ ،دو تیغ ،بلند و رنده آهنی عملیات رنده کاری را انجام دهید (شكل .)4
براي سفت كردن تيغ هم ازگوه (بن افشار) استفاده نماييد.
در رنده های آهنی عمل شل و سفت كردن به کمک پیچ تنظیم صورت می گیرد (شكل های  5و.)6
دقت

در رنده چوبی برای شل كردن تیغ رنده بايد از دکمه ای که در پشت کوله قرار دارد استفاده کنید.
با ضربه زدن به دکمه پشت کوله تیغ رنده شل خواهد شد.
گوه

دسته
اهرم تنظیم جانبی

تیغه

تیغه
ته  رنده
پیچ تنظیم
کف  رنده

دهانه  رنده

شكل  4ـ قسمت های مختلف رنده چوبی
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شكل  5ـ رنده یک تیغ آهنی

شكل  6ـ  پیچ تنظیم  رنده
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رنده پرداخت:
یک قطعه چوب راش یا نراد به ابعاد  60×5×5سانتی متر تهيه كنيد.
رنده را کم تیغ كنيد (شکل .)7
عملیات رنده کاری را شروع نمایید.
در سطح کار کندگی ایجاد نشود.
برای اطمینان كار از گونیا و برراستي استفاده کنید.
براي يك رو و يك نر كردن ابتدا روی قسمت پهن چوب (عرض چوب) سپس روی قسمت باریک چوب
(ضخامت چوب) رنده کاری نمایید .توجه کنید رنده پر تیغ نباشد (شکل .)8
ج) نكات اجرايي فعاليت كارگاهي
از آنجايي كه الیاف سطوح قوس دار درشت تر دیده می شوند هنگام پرداخت كاري سطوح قوس دار بايد
نهایت ظرافت و دقت را به خرج داد.
همیشه پس از پايان رنده كاري رنده را به پهلو روی میز کار قرار دهید.
در پایان ضمن جمع آوری ابزارها کارگاه را نظافت نمایید.

0/5 mm
وضعیت کم تیغ

0/2 mm
وضعیت پر تیغ

شكل  7ـ کم تیغ کردن تیغه

شكل  8ـ پرتیغ نشدن تیغه
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2ـ سنباده كاري دستي
اولین مرحله پرداخت کارهای چوبی سنباده کاری آن است که با دست یا ماشین انجام می گیرد .با اینکه
ماشین ها این فرایند را بسیار آسان نموده اند ولی گاهی الزم است که با دست سنباده کاری انجام شود.
نکات ايمني ضمن سنباده كاري با دست:
محلي که عمليات سنباده كاري انجام مي گيرد بايد به سيستم تهويه مانند هواكش و مكنده مجهز باشد تا
گرد و غبار از محيط خارج شده و در مخزني جمع آوری شود ،تا باعث آلودگي محيط زيست نگردد.
براي جلوگيري از صدمه خوردن انگشتان دست و در اثر كار كردن با مواد رنگي و شيميايي از دستكش
مخصوص استفاده کنيد.
هنگام سنباده كاري حتماً از ماسک تنفسي استفاده کنيد ،زيرا گرد و غبار به رية شما آسيب مي رساند (شكل .)10
هنگام سنباده كاري ،قطعات کار را بايد همراه با چوب كمكي به گيرة فلزي ببنديد (شكل .)11
پس از پايان سنباده كاري ،سطح کار را به وسيلة کمپرسور هوا ،قطعه كار و ساير لوازم را بادگيري نموده و
ابزار و وسايل را جمع آوری كنيد.

شكل9ـ سنباده كاري به كمك تخته پوست

شكل10ـ استفاده از ماسك تنفسي فيلتر دار

شكل 11ـ نحوۀ سنباده كاري دستی
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فعاليت کارگاهی سنباده كاري (دستی)
الف) جدول لیست مواد و ابزارهاي الزم
مواد مصرفی

ردیف

عنوان

ابزارهای دستی

مقدار

واحد

1

انواع ورق سنباده

1

ورق

لباس کار

2

قطعه کار

6

عدد

ماسک تنفسی

3

الکل

ابزار دستی برقی

عینک ایمنی

4

تخته سنباده

5

تنگ دستی

6

گیره چوبی ،فلزی

7

قیچی

8

موکت بر

9

میز کار

ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی
 )1سنباده كاري در سطوح صاف بدون تخته سنباده
ورق سنباده به شماره های  100 ،  60و  150را انتخاب کرده و هرکدام را به  6قسمت مساوی تقسیم
نمایید .هر قسمت آن را به طرف داخل تا کنید و در امتداد یک لبة مستقیم برش دهید.
براي جلوگیری از زخمی شدن کار ،دو عدد چوب کمکی به فک های گیرۀ فلزی متصل کنید.
با سنباده شمارة  ،60سطح كار را با دست و بدون استفاده از تخته سنباده ،در جهت الياف پرداخت کنید
(شکل .)12
عمل پرداخت را با سنباده های شمارة  100و 150و با دست تكرار كنيد.
پس از مشاهدة سطح کار ،مشخص می شود كه به علت ناصاف بودن کف دست ،پستی و بلندی هایی در سطح
کار به وجود آمده است .برای رفع این عیب ،از تخته سنباده استفاده کنید.
 )2سنباده كاري در سطوح صاف باکمک تخته سنباده
سه قطعه چوب راش به ابعاد  12×5×3سانتی متر انتخاب کنید.
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سنبادة رولی به شماره های  100 ،   60و  150را به عرض  14سانتی متر و طول  16سانتی متر تهيه نمایید
(شكل .)13

شکل12ـ سنباده كاري در جهت الیاف

شکل13ـ سنباده رولی در عرضهای مختلف

برای جلوگیری از پاره شدن سنباده ،لبه های تخته سنباده ها را پخ بزنید.
به وسيلة منگنه بادی یا دستی ،سنباده ها را روي تخته سنباده نصب كرده و اضافی سبناده ها را با قیچی یا
موکت ببريد.
ابتدا به وسيلة تخته سنبادة شمارة  ،   60سطح کار را در جهت الیاف سنباده بزنید .این عمل را با تخته
سنباده  100و  150نيز تكرار نماييد و نتایج كار را مشاهده كنيد.
نکته

به علت سطح صاف تخته سنباده ها ،سطح کار نیز صاف پرداخت شد.
)3سنباده كاري یک کار قوس دار و ابزار خورده
دو عدد چوب قوس دار و ابزار خورده انتخاب كنيد.
مطابق تمرین قبل سنباده های شمارة  100 ،60و  150انتخاب نمایید.
دراین مرحله می توانید شماره های سنباده را به دلخواه تغییر دهید.
برای سنباده کردن قطعۀ پروفیل خورده یا ابزار خورده ،می توانید ورق سنباده را تا کرده و در جهت الیاف
سنباده كاري نمایید (شكل .)14
ـ برای سنباده کردن قطعات قوس دار محدب و مقعر ،می توانید تخته سنباده را مطابق قوس ،برش داده و ورق
سنباده را روی آن قرار داده ،و قوس مورد نظر را سنباده بزنيد (شكل .)15
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ج) نكات اجرايي فعاليت كارگاهي
اگر سنباده در جهت عمود بر الياف كشيده شود ،روي سطح كار خط می افتد ( الياف قطع می شود) كه پس
از رنگ كاري اين خطوط با وضوح بيشتري ديده می شود.
بهتر است سطح را کمی نم دار کنید تا پرز داده و بهتر سنباده شود (شكل .)16
یادآوری

براي پرداخت كاري ،هميشه از سنباده هاي درشت تر شروع كنيد ،و به سنباده هاي نرم تر برسيد.
پس از پایان سنباده كاري ،باید گرد و غبار سطح کار را به کمک باد از روی کار برداشت و کلیة ابزار و وسایل
را جمع آوری نمود.

شکل14ـ سنباده کاری روی سطوح محدب و مقعر

شکل15ـ سنباده كاري روی سطوح قوسدار

شكل 16ـ نم دار كردن سطح چوب
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3ـ سنباده كاري ماشینی
ماشین های سنباده زنی دستی از متداول ترین ابزارهایی است که برای سنباده كاري مورد استفاده قرار می گیرند.
اين ماشين ها در انواع مختلف ساخته شده اند ،مانند سنباده گرد (سنباده دیسکی یا ماشین پوست) ،سنباده
لرزان ،سنباده نواری (سنباده تانکی یا غلتکی یا تسمه ای) (شكل های  17و .)18

شكل 17ـ سنباده گرد

شكل 18ـ سنباده لرزان

نکات ایمنی ضمن سنباده كاري ماشینی
قبل از كاركردن با این دستگاه ها ،بايد نکات ایمنی و محافظتی زیر را در نظر داشت:
 1کارگاه رنگ کاری همواره دارای فضای گرد و غبار سنباده كاري و رنگ کاری است بنابراين بايد به هواکش
صنعتی مجهز باشد تا گرد و غبار را به خارج از کارگاه منتقل نماید (شكل )19
 2هنگام کار با ماشین های سنباده ،باید از وسایل حفاظتی فردی استفاده كنید( .شکل )20

شکل 19ـ تهويه كارگاه
74

شكل 20ـ ماسك فيلتردار
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 3گرد و غبار رنگ و سنباده كاري به سیستم تنفسی و بینایی انسان آسیب می رساند لذا با استفاده از کیسة
جمع آوری گرد و غبار ،ماسک و عینک باید محافظت الزم به عمل آید (شكل های  21تا .)24

شكل 21ـ مكنده گرد و غبار

شكل 23ـ ماسك تنفسي فيلتر دار

شكل 24ـ ب) سنباده گرد يا ديسكي

شكل 22ـ استفاده از ماسك

شكل 24ـ الف) سنباده لرزان مجهز به كيسه جمع آوری گرد و غبار

شكل 24ـ ج) سنباده غلتكي
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 ٤هنگام سنباده كاري ،سعی كنيد از سیستم مکنده استفاده نماييد یا دستگاه مجهز به کیسة جمع آوری
گرد و غبار سنباده باشد (شكل .)21
 ٥دقت کنید كه قبل از اتصال کابل ماشین به پریز برق ،کلید ماشین حتماً در حالت خاموش باشد.
 ٦از سالم بودن کابل ها و اتصاالت برقی ماشین ،اطمینان حاصل کنید.
 ٧قطعات کوچک باید به وسیلة پیچ دستی یا گیرة میز کار محکم شوند.
 ٨مراقب باشيد كه دستگاه ،روی زمین نيفتد.
 ٩به محض شنیدن صدای غیر عادی از ماشین ،به سرعت آن را خاموش نماييد.
 10تا توقف کامل صفحه ماشین ،آن را روی میز کار قرار ندهید.

1ـ3ـ سنباده كاري با سنباده گرد (ماشين پوست)
از این ماشین براي سنباده كاري سطوح چوبی ماسيو یا روکش شده استفاده می کنند (شكل .)25
یکی از معایب بزرگ این ماشین ،خط انداختن روي سطح کار است که علت آن حرکت دورانی صفحة دیسک
آن می باشد در بازار به این دستگاه ،ماشین سنباده ،پولیش ،سنباده دیسکی یا بشقابی نيز مي گويند (شكل .)26
با تعویض دیسک آن و استفاده از یک دیسک مجهز به نمد پولیش می توان از این ماشین برای براق کردن
سطوح رنگ شده (پلی استر) استفاده نمود (شكل .)27
روش تعویض سنباده ماشین پوست:
ـ برق دستگاه را قطع کنید .نسبت به نوع کار و کیفیت مورد نظر ،شمار ،سنباده را انتخاب نمايید.
ـ از دو نوع سنباده گرد می توانید استفاده كنيد :ورق سنبادة گرد و آماده و دیگری به صورت رول یا صفحه ای
است ،آن را گرد ببرید و با چسب فوری به صفحة دیسک ماشین بچسبانید (شكل های  28و .)29
نکته

صفحات دیسکی ماشین ممکن است فلزی یا پالستیکی باشد؛ كه نوع پالستیکی آن به علت داشتن
خاصیت ارتجاعی ،بهتر است.

شكل 25ـ دستگاه سنباده گرد یا دیسکی
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شكل 26ـ اثر خط و خش روي سطح كار
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شكل 28ـ سنباده دیسکی آماده

27ـ استفاده از نمد

شكل 29ـ ترسیم گردی دیسک روی سنباده

سنباده های گرد را به دو روش مي توان نصب كرد :ديسك بعضي پولیش ها در روی دیسک آن پیچی قرار
دارد که به کمک آچار مخصوص باز شده؛ سنبادة کهنه از آن خارج مي شود و به جاي آن سنبادة جديد قرار
مي گيرد (شكل .)30
بعضی از صفحات فاقد پیچ هستند و مانند سنباده های رولی به کمک چسب فوری چسبانیده می شوند (شكل .)31

شكل 30ـ نصب سنباده گرد

شكل 31ـ چسب زدن زیر سنباده
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روش نصب سنباده به صفحة دیسکی با چسب فوری
روی صفحه دیسک و پشت ورق سنباده را ،چسب فوری بزنید مدتي صبر کنید تا چسب به صورت خشك
درآید آنگاه آن را روی صفحة ماشین بچسبانید وكمي فشار دهيد (شكل . )32
يكي ديگر از معایب ماشین های دیسکی این است که سرعت حرکت کنار دیسک بیشتر از وسط آن است و
این عیب باعث می شود که سطح کار به طور نامساوی سنباده شود .برای رفع این عیب ،هنگام سنباده كاري
باید صفحه را به طور یکسان با فشار مالیم و یکنواخت روي سطح كارحرکت داد (شكل . )33

شكل 33ـ فشار یکنواخت به سطح کار

شكل 32

شمارۀ سنبادة رولی و گرد مورد استفاده در ماشین سنباده گرد ،از  60تا  150است که شمارة  60با دانه های
درشت تر برای کارهای خشن و شمارة  150با دانه های ریزتر برای کارهای ظریف تر به کار می رود (شكل .)34

شكل 34ـ سنباده رولی
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توجه

نکته

هنگام استفاده از ماشین پوست دیسکی (گرد) فشار بیش از حد به یک نقطه وارد نشود این عمل
در چوب های ماسیو باعث گود افتادن سطح چوب و در صفحات روکش شده موجب از بین رفتن
روکش سطح خواهد شد .بنابراین به آرامی سنباده شود.

اگر سنباده كاري به صورت مايل انجام شود ،سطح كار نا هموار خواهد شد (شکلهای  35و .)36

شكل 35ـ استفاده ناصحيح

شكل 36ـ باز كردن مهره

سرویس و نگهداری ماشین پوست:
مهم ترین قسمت هایی که در این ماشین بايد مورد کنترل و بازدید قرار گیرد عبارت اند از:
زغال (درصورت نياز ،تعويض گردد).
بررسی بلبرینگ ها (و درصورت نياز ،گريس كاري آنها).
لقی شفت و کاسه نمد آن
در کارهای طوالنی مدت ،مراقب باشيد موتور ماشین گرم نشود .هرگاه صدای غیرمعمولی از ماشین شنیدید،
بالفاصله آن را خاموش کنید.
د ّقت

اگر داخل ماشین سنباده ،نور بنفش مشاهده شد دليل آن تمام شدن زغال است؛ بنابراین باید
زغال دستگاه را عوض کنید (شكل .)37
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شكل 37ـ بازديد ذغال

2ـ3ـ سنباده كاري با سنباده لرزان
به ماشین پوست لرزان ،دستگاه سنباده لرزان یا سنباده زنی محوری نیز می گویند؛ بدین معنی که بالشتک
زیرین آن حرکت محوری بر روی کار دارد .از این ماشین برای سنباده كاري نرم و از بین بردن خطوط ناشی
از ماشین پوست گرد ،استفاده می کنند.
همچنین این ماشین برای سنباده كاري سطوح چند الیی ،صفحات روکش شده و چوب های ماسيو نيز مورد
استفاده قرار می گیرد.
روش تعویض و نصب سنباده روی ماشین سنباده لرزان:
قبل از هر کاری برق را قطع نمايید.
با باز كردن گیره های عقب و جلوی ماشین ،سنبادة کهنه را خارج کنید.
طول و عرض كف ماشین سنباده را اندازه گیری کنید.
سنباده رولی یا صفحه ای را ازجهت طول 5 ،تا  7سانتی متر بیشتر ببرید.
سنباده را داخل فك هاي عقب و جلو ماشین قرار دهید.
گیره ها را ببندید .دقت شود که ورق های سنباده نبايدکام ً
ال کشیده شده باشد.
نوعی دیگر از ماشین های سنباده لرزان وجود دارد که كف آن از جنس مخصوصي ساخته شده و ورق سنباده
به آن مي چسبد.
در شكل هاي  38تا  42مراحل تعويض كاغذ سنباده بدون گيره را مالحظه كنيد.
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شكل 38ـ دستگاه سنباده لرزان

شكل 39ـ چسباندن سنباده بدون گيره

شكل 40ـ اندازه گیری طول صفحه

شكل 41ـ بازکردن فک ها

شكل 42ـ تعويض نهايي

در شكل هاي صفحه بعد مراحل تعويض كاغذ سنباده گيره اي را مشاهده كنيد.
در این نوع ماشین ها کف سنباده سوراخ هایی دارد که خاک سنباده از طریق این سوراخ ها به وسیلۀ دستگاه
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مکنده جذب شده و مانع از پخش شدن خاک سنباده روی سطح کار می گردد (شکل .)43
این ورق های سنباده به صورت آماده عرضه مي شوند و بدون گیره ،مستقیماً به کف ماشین مي چسبند (شكل
.)44
		

شكل 43ـ کاغذ سنباده سوراخ دار

شكل 44ـ روش جازدن سنباده

مراحل سنباده كاري با ماشین سنباده لرزان:
با توجه به نوع کار کاغذ سنبادة مناسب انتخاب نمایید.
قطعه کار را در صورت کوچک بودن ،به گيرة میز کار ببنديد (شكل .)45
ماشین را روشن نموده با دو دست و فشار مناسب ،سطح کار را سنباده كاري کنید.
ماشین را در تمام سطوح حرکت دهید تا كل  كار به طور یکسان سنباده كاري شود.
از وارد كردن فشار زیاد خودداری نمایید.

شكل 45ـ بستن كار به گيره
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سنباده كاري بايد در جهت الیاف باشد .در غیر این صورت روی سطح کار خط می افتد (شكل .)46
سرویس و نگهداری ماشین سنباده لرزان:
برای آنکه دستگاه پوست لرزان سالم بماند باید:
بعد از پایان سنباده كاري ،به کمک هوای فشرده آن را تمیز کنید تا قسمت های گردنده عاري از هر گونه
مواد زاید شود.
الستیک های لرزان زیر صفحه را بازدید کنید كه سالم باشد و به خوبی کار کنند.
گیره های نگهدارنده سنباده بايد محکم و سالم باشند .تا کاغذ سنباده شل نشود (شكل .)47

شكل 46ـ سنباده كاري در جهت الياف

شكل 47ـ شل شدن كاغذ سنباده

3ـ3ـ سنباده كاري با ماشین سنباده نواری يا غلتكي
این ماشین برای سنبادهكاري تخته های پهن ،تخته الیه ها ،صفحات فشردة روکش شده جعبه ها و قاب ها به کار
میرود (شكل .)48
دستگاه یا ماشین سنباده نواری ،دارای یک نوار سنباده است که بهصورت یک پارچه روی غلتک هاي ماشین قرار
می گیرد.
غلتک ها در دو انتهای ماشین قرار داشته و حرکت دورانی دارند.
یک غلتک آن به موتور و غلتک دیگر بهطور کشویی حرکت کرده و عمل شل و سفت کردن نوار سنباده را انجام
میدهد.
اندازه این ماشین ها با اندازه سنباده آن مشخص میشود.
کلید دور این ماشین متناسب با نوع و کیفیت کار تنظیم می گردد.
از ماشین های بزرگتر سنباده نواری ،برای سنبادهكاري صفحات بزرگ اوراق فشرده و روکش شده و پارکت های
چوبی استفاده می کنند.
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شكل48ـ سنباده كاري تخته هاي پهن

شكل 49ـ سنباده نواری فضای باریک

در شكل  49سنباده نواري مخصوص فضاهاي باريك و غير قابل دسترس ،نشان داده شده است.
روی ماشین های سنباده دستی یک سیستم مکندة خاک سنباده و گرد و غبار تعبیه شده ،که به وسیله آن،
سطح نوار سنباده و هوای اطراف آن را تا حد مطلوبی تمیز و پاک نگه داشته می شود.

فعالیت كارگاهي :تعویض سنباده ،ماشن سنباده نواری و سنباده کاری با آن
الف) جدول لیست مواد و ابزارهای الزم
مواد مصرفی

ردیف

عنوان

1

کاغذ سنباده

مقدار واحد
1

ابزارهای دستی

ورق

ابزار دستی برقی

ماشینآالت

سنباده لرزان

ب)مراحل اجرای فعالیت کارگاهی
قبل از تعویض نوار سنباده ماشین را از برق قطع کنید.
اهرم کشش غلتک را به سمت جلو بکشید تسمه یا نوار سنباده شل می شود.
متناسب با نوع کار نوار سنباده را از نظر زبری و نرمی همچنین طول نوار سنباده را به کمک نخ قرقره
تعیین کنید (شکل .)50
نوار سنباده را طوری قرار دهید که فلش های واقع در داخل تسمه در جای صحیح باشد (شكل .)51
غلتک
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نوار سنباده غلتک

شكل   50ـ تعیین طول نوار سنباده

شكل   51ـ به جهت فلش ورق سنباده توجه کنید.
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اهرم کشش را به سمت عقب بکشید.
پیچ سفت کننده را طوری تنظیم کنید که نوار سنباده روی غلتک ها به طور صحیح حرکت کند (شكل .)52
ماشین سنباده نواری را روشن کرده و عملیات سنباده كاري را شروع کنید (شكل .)53

شكل   52ـ با این پیچ می توان غلطک را حرکت داد

شكل   53ـ روش كنترل وكاربرد صحيح دستگاه

ماشین سنباده را به طرف جلو و عقب حرکت دهید ،و برای مدت طوالنی روی کار نگه ندارید.
سعی کنید ماشین سنباده را فقط با فشار دست روی کار حرکت دهید.
از خم شدن روی ماشین و فشار زیاد خودداری کنید.
برای ایجاد سطوح صاف تر می توانید از نوار سنبادة نرم تر استفاده نمایید.
ج) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی
ممکن است در اثر گرم شدن و کار زیاد نوار سنباده شل شود؛ بنابراین می توانید به وسیلة پیچ تنظیم
دستگاه ،مقدار کشش نوار سنباده را تنظیم کنید.

پرزگیری سطح چوب به وسیله آب و الکل
هنگامي كه روي سطح چوب سيلر ،آستري و يا ...... .زده مي شود ،معموالً سطح چوب زبر مي گردد .به
اين حالت پرز كردن مي گويند .پرز كردن به دليل بلند شدن نوك الياف قطع شده در اثر جذب مواد رنگي يا
رطوبت به وجود مي آيد.
براي گرفتن اين پرزها پس از سنباده کاري ،ابتدا بايد به کمک پارچة نم دار سطح کار را مرطوب نموده ،و
سپس به کمک سنبادة نمره  400و با دست سطح کار را سنباده زد .اين عمل بايد چند بار انجام شود؛ و در
انتها نيز مي توان از الکل استفاده کرد زيرا نفوذ الکل بيشتر است.
نکته

تخته سنباده براي اين کار مناسب نيست.
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واحد

شايستگي ليسه كاري

يادگيري6

ليسه كاري سطوح صاف
هدف از لیسه کاری ،دستیابی به سطحي صاف و عاری از هر گونه خطوط ناشی از حرکت چرخشی ماشین
پوست و ذرات سایندة سنباده است.
همچنين برای آنکه یک کار پس از رنگ کاری بهتر خود را جلوه دهد و الیاف چوب به وضوح خود را نشان
دهد سطح کار را لیسه کاری می کنند.
برای آنکه سطح کار به خوبی لیسه شود ،نکات زیر را رعایت نمايید:
 ١همیشه از لیسة تیز استفاده کنید (شكل .)54
 ٢هنگام کار ،لیسه را در جهت الیاف چوب بکشید (شكل .)55
 ٣لیسه باید به طرف خودکارکننده کشیده شود.
 ٤هنگام لیسه کاری نباید به سطح کار آب زد زیرا آب با آهن چوب تولید اکسید کرده و سطح کار لک
می افتد.
 ٥دقت شود لبه لیسه به میخ و یا اشیای فلزی برخورد نکند.

شكل   54ـ تيز كردن ليسه
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عمليات كارگاهي :لیسه کاری روی سطوح صاف
الف) جدول لیست مواد و ابزارهاي الزم
مواد مصرفی

ابزار های دستی

ردیف
1

نئوپان روکش شده

لباس كار

2

كهنه نمدار

ماسک تنفسی

3

چند عدد سه الیی و یا چند الیی

عینک ایمنی

4

چند عدد تخته صاف

لیسه صاف

5

مداد

گیره

6

میزکار

7

پیچ دستی

ابزار دستی برقی

ب) مراحل اجرایی فعالیت کارگاهی
ابتدا با مداد روی تختة نئوپان روکش شده چند خط بکشید ،سپس روي قطعة كار را آنقدر لیسه بكشيد تا
خطوط از بين رفته و سطح كار پرداخت گردد.
ج) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی
همة سطح کار را لیسه کاری نمایید.
باکمی فشار انگشت شصت در پشت لیسه ،عمل لیسه کاری به سهولت انجام می گیرد (شكل .)56
هیچ گاه لیسه را قوس دار نکنید.
در هنگام لیسه کاری به سطح کار آب نزنید بهتر است.
با كهنة نم دار ،سطح كار را مرطوب كنيد .این عمل را روی تخته چند اليي نيز انجام دهید (شكل .)57

لیسه کاری سطوح قوس دار
برای لیسه کردن سطوح قوس دار می توان از رنده یا لیسة بال کبوتری استفاده نمود (شکل .)58
برای مبل ها و سایر کارهایی که قوس های محدب و مقعر مختلف دارند میتوان از لیسة گردن قوی استفاده
كرد.
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شکل  56ـ استفاده صحیح از لیسه

شكل    57ـ استفاده از پارچه نم دار در لیسه کاری
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شكل   58ـ نصب ليسه به رنده بال كبوتري
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فعالیت کارگاهی :لیسه کاری روی سطوح قوس دار
الف) جدول لیست مواد و ابزارهای الزم
ردیف

مواد مصرفی
عنوان

مقدار واحد

ابزارهای دستی

1

دستههای مبل

لیسة دستهدار (لیسة بالكبوتری)

2

چند قطعه چوب قوسدار

رندة بالکبوتری

3

چند قطعه چوب ابزار خورده

گیره

4

میزکار

5

پیچ دستی

6

لباس كار

7

ماسك مناسب

ابزار دستی
ماشينآالت
برقی

ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی
یک قطعه چوب قوس دار انتخاب نموده و آن را به کمک لیسۀ بال کبوتری پرداخت نمایید (شکل .)51
ج) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی
دسته ها و پشتی های مبل دارای قوس های مختلفی هستند بنابراین پرداخت کاری آنها باید در نهایت ظرافت
انجام گیرد .دقت شود که لیسه روی سطح کار خط نیندازد زیرا این خط در زیر رنگ به وضوح خود را نشان
می دهد و کار را بدنما می کند.
در مواردی که امکان پرداخت با لیسه وجود ندارد ،می توانید از لیسه های دست ساخت استفاده نمایید ،برای
این کار می توانید از لیسه های مستعمل یا از تیغۀ اره نواری استفاده کنید.
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فعالیت کارگاهی تیز کردن لیسه
الف) جدول فهرست مواد و ابزارهای الزم
ردیف

مواد مصرفی

ابزار های دستی

1

چند عدد تخته صاف

لیسه صاف

2

روغن

مصقل

3

نفت

گیره

4

چند عدد سه الیی و یا چند الیی

میزکار

5

سنگ نفت

6

لباس كار

7

سوهان تخت نرم

8

سوهان نیم گرد

9

تنگدستی

ابزار دستی برقی

ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی
لیسه پرداخت کاری را در چهار مرحله تیز كنيد.
 ١مرحلة سوهان کشی
 2مرحلة سنگ نفت کشی
 3مرحلة سنباده كشي
 4مرحلة مصقل کشی
یک عدد لیسه صاف تهیه نمایید به کمک یکی از دوستان لیسه را با دقت بین تنگ یا دو تکه چوب بگذارید
و آن را بین فک های گیره قرار داده وگیره را محکم کنید (شكل .)59
لبه لیسه 1 ،سانتی متر باالتر از فک قرار گیرد.
برای سوهان کشی پای چپ را جلوتر قرار دهید.
آستین لباس کار را باال بزنيد.
سوهان را تحت زاویه  30درجه روی لبه لیسه آن قدر بکشید تا پلیسه ایجاد گردد.
اگر سوهان تخت در دسترس شما نبود می توانید از قسمت تخت سوهان نیم گرد استفاده نمایید.
سنگ نفت مناسب تهیه نمایید .دقت کنید روی سطح سنگ نفت قوس نیافتاده باشد.
مانند شکل  60نر لیسه را روی سنگ نفت قرار دهید.
بهتراست ابتدا روی قسمت زبر سنگ نفت لیسه را بکشید.
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چند قطره روغن روي سنگ نفت بريزيد تا حالت خورندگی سنگ نفت از بین برود.
لیسه را روی آن بکشید تا آج های سوهان از بین برود .سپس این عمل را روی قسمت نرم سنگ نفت نيز
انجام دهید.
به کمک یک کهنه تمیز لیسه را پاک کنید.
لیسه را داخل فك هاي گيره میز کار محکم نموده و نر لیسه را مصقل بكشيد (شکل .)61
برای مصقل کشي می توانید از مصقل یا رنده مصقل استفاده نمایید (شکل .)62
ج) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی
در مراحل تیز کردن لیسه مراقب باشيد كه ليسه با دست برخورد نكند ،زیرا به علت برندگی زیاد لیسه به دست
آسیب شدید وارد خواهد شد (شكل .)59

شكل   59ـ نحوة سوهان کشی لیسه

شكل    60ـ كشيدن ليسه روي سنگ نفت

شكل    61ـ مصقل كشي ليسه

شكل   62ـ مصقل كشي در ليسه با رنده مصقل

برای آنکه مطمئن شوید که لیسه کام ً
ال تیز شده است می توانید از کاغذ استفاده نمایید .یا لیسه را روی یک
چوب بکشید.
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واحد

شايستگي بتونه كاري

يادگيري7

1ـ انواع بتونه کاری
بتونه كاري نوع پوششي
بتونه هايي كه به تمام سطح كار (تخته خرده چوب یا  MDFخام) زده مي شوند يا در اصطالح سطح كار را
مي پوشانند بتونه هاي نوع پوششي مي نامند .مانند بتونه فوري ،روغني ،سريشي و پالستيكي.
بتونه كاري نوع غير پوششي
بتونهكاري غيرپوششي عبارت است از بتونهكاري قسمت هايي از سطح كار كه ترك ،شكاف ،سوراخ ،زدگي و...
دارد ،نه همۀ سطح كار مانند بتونه همرنگي ،مومي ،الكي ،سريشي.

2ـ انواع بتونه
الف) بتونه پودر چوب:
این بتونه برای پرکردن سوراخ ها ،شیارها و شکاف های بزرگ در سطح کار مورد استفاده قرار می گیرد .برای
تهیۀ این بتونه ،از مخلوط خاک اره و چسب چوب استفاده می شود .چون این بتونه پس از خشک شدن کمی
فرو رفتگی پیدا می کند بهتر است محل مورد نظر را کمی بیشتر بتونه کرد تا پس از نشست کردن ،هم سطح
چوب شود.
چون چسب چوب رنگ چوب را تیره می کند ،بهتر است خاک چوبی انتخاب شود که روشن تر از کار ساخته
شده باشد (شکل .)63
زمان خشک شدن این بتونه  2تا  3ساعت است این بتونه قابل نگهداری نبوده و باید زود استفاده شود.
ب) بتونۀ هم رنگی:
این بتونه برای پر کردن حفره ها و زدگی های چوب هايی به کار می رود ،که روی آنها رنگ شفاف و آستری
هم رنگی می خورد (شكل .)64
این بتونه از مخلوط کردن مل ،آب ،سریش و پودر های رنگی (گل های معدنی) بهدست میآید و در رنگ های
متفاوتی میتوان آنها را تهیه کرد.
برای تهیۀ بتونه هم رنگی ،ابتدا مل ،آب و سریش را با یکدیگر مخلوط کرده و خمیر بتونه را درست می کنیم،
و سپس کم کم پودر های رنگی را به آن اضافه می نماییم (شكل .)65
توجه
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قبل از تهیۀ بتونه ،باید کمی به سطح کار آب زد و بتونه را هم رنگ محلی ساخت که آب خورده
است (شكل .)66
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شكل    63ـ انواع لیسه های بتونه كاري

شكل  64ـ بتونه هم رنگي

شكل  65ـ چند نمونه پودر رنگي

شكل  66ـ زدن آب قبل از بتونه كاري

در کارهایی که باید آستری هم رنگی زده شود ،بهتر است یک قطعه چوب از همان جنس گرفته و سطح آن
را آستری بزنید سپس بتونه را هم رنگ جایی درست کنید که آستری خورده است .که به این نوع بتونه ها،
بتونه کار پوششی می گویند (شكل .)67
غلظت بتونه از اهمیت خاصی برخوردار است :هر چقدر بتونه رقیق تر باشد ،چسبندگی آن بیشتر ،و نشست
آن نیز زیادتر خواهد بود .برای جلوگیری از نشست بتونه می توان بتونه را در دو مرحله روی کار زد .ابتدا یک
الیه بتونۀ رقیق روی سطح کار زده می شود ،و پس از خشک شدن ،یک الیه بتونۀ غلیظ نیز روی بتونه قبلی
زده می شود و پس از اتمام کار بایستی اضافه بتونه را داخل پالستیک جمع آوری کنید (شكل .)68

شكل   67ـ بتونه كاري پوششي

شكل   68ـ قرار دادن بتونه سريش داخل پالستيك
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فعاليت كارگاهي :آماده كردن بتونه هم رنگي و زدن آن
الف) جدول لیست مواد و ابزارهاي الزم
ردیف
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مواد مصرفی
عنوان

مقدار واحد

ابزار
دستی ـ ماشينآالت
ابزارهای دستی
برقی

1

قطعه كار

لباس كار

2

تخته بتونه

ماسك مناسب

3

مل

دستكش

4

سينكا

میزکار

5

آب

گيرۀ دستي

6

سريش

ليسۀ پهن و باريك

7

پودرهاي رنگي (امرا ،اخرا ،دوده،
گل ماشي ،الجورد و)...

لیسه صاف

8

تينر روغني

صافي

9

رنگ روغني

10

آستري فوري

11

شاپان

12

روغن بزرك

13

روغن اليف اسكاتيف

14

سنباده رولي و صفحه اي
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ب) مراحل اجراي فعاليت كارگاهي
ابتدا سطح كار را آماده کنید.
در صورتي كه قطعه كار نياز به سنباده دارد ،سطح كار را با ماشين هاي سنباده ،پرداخت نماييد .سپس به
كمك تخته پوست سطح كار را سنباده بزنید (شكل .)69
مقداري مل روي تخته بتونه بریزید و به اندازۀ  8درصد مل ،به روي آن آرد سريش اضافه کرده و خوب
مخلوط نماييد (شكل .)70
مخلوط حاصل را به شكل دايره در آورده ،وسط آن آب بريزيد و به كمك ليسه و كاردك آن را خوب
مخلوط کنید تا خمير بتونه به دست آيد (شكل .)71
هنگام مخلوط كردن بتونه ،سعي كنيد مواد به اطراف تخته بتونه كشيده نشود.
از تخته بتونه اي استفاده كنيد كه داراي خلل و فرج نبوده و بتونه در آن نفوذ نكند.
بهتر است تخته بتونه را با روغن بزرگ يا روغن هاي ديگر ،زاید اندود کنید.
با توجه به نوع كار خود رنگ يا آسترخور ،بتونه مورد نظر را بسازيد.
دقت

اگر قطعه كار خود رنگ بود ،بتونه را كمي سيرتر از سطح كار بسازيد ،زيرا بتونه پس از خشك
شدن اندكي كم رنگ خواهد شد .بعضي از رنگ کارها ،ابتدا مقداري آب به سطح كار مي زنند و بتونۀ
هم رنگي را شبيه محلي مي سازند كه آب خورده است (شكل .)72

شكل   69ـ سريش را به مل اضافه نماييد

شكل 70ـ اضافه کردن آب به بتونه

شكل 71ـ بتونه كاري غير پوششي

شكل 72ـ پرداخت كاري قبل از بتونه
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روش زدن بتونه هم رنگي به سطح كار
مقداري از بتونه را با كاردك برداريد و کار را شروع
کنید .ابتدا ترك ها ،شكاف ها و سوراخ هاي بزرگ را،
و سپس سوراخ هاي ريز را بتونه كنيد (شكل .)73
اين عمل باعث مي شود که اگر بتونه نشست کرد،
دوباره روي آن را بتونه كاري نماييد.

شكل 73ـ استفاده از بتونه رقيق
دقت

ساخت بتونۀ هم رنگي به مهارت و تمرين زياد نياز دارد ،بنابراین مي توانيد روي چند تکه چوب
غير مصرفي ،آستري هایی با رنگ هاي مختلف بزنید و سپس بتونه هایی مطابق با رنگ آستري ها
بسازید.
ج) نكات اجرايي فعاليت كارگاهي
اگر قطعه كار ،آستر خور باشد ،باید تکه چوبی شبيه
قطعه كار تهيه نماييد و به آن آستري بزنيد و بتونه
را شبيه جايي كه آستري خورده است درست کنید
(شكل .)74

شكل 74ـ بتونه مطابق با آستر

بتونۀ ساخته شده بايد به قدري شل باشد كه روي تخته بتونه پخش شود ،نه آن قدر سفت كه به سختي روي
كار كشيده شود.
د) بتونه فوري
اين بتونه مخلوطي از مواد پالستيكي و حالل هاي قوي است كه به صورت آماده و با رنگ هاي متفاوتي در بازار
عرضه مي شود (شكل .)75
براي سطوحي كه قرار است روي آنها رنگ فوري يا روغني زده شود ،اين بتونه استفاده خواهد شد.
مدت زمان خشك شدن این بتونه ،حدود  5تا  10دقيقه است .و حتی میتوان آن را به هر نسبتي با تينر فوري
رقيق كرد و با پيستوله به سطح كار پاشيد ،و روي بتونه هاي فوري ،ميتوان بتونه روغني يا رنگ روغني زد.
بتونه فوري را مي توان به كمك ليسه و كاردك روي سطح كار ماليد و بعد از خشك شدن آن را سنباده زد
و پرداخت نمود.
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شكل   75ـ بتونه فوري آماده قرمز رنگ

هـ) بتونۀ روغني
اين بتونه در دو نوع رنگي و سفيد تهيه مي شود .نوع سفيد آن همان بتونۀ شيشه است كه براي محكم كردن
شيشۀ درها و پنجره ها از آن استفاده مي كنند (شكل .)76
با اضافه كردن انواع رنگ روغني به نوع سفيد آن ،مي توان انواع رنگي بتونه را تهيه كرد ،و از آن براي
بتونه كاري سطوحي كه روي آنها رنگ روغني مي خورد ،استفاده كرد.
مواد تشكيل دهندۀ بتونۀ روغني
پودر مل :حجم اصلي بتونه را مل تشكيل مي دهد (شكل .)77

شكل   76ـ بتونه روغني

شكل  77ـ  پودر مل

سينكا :به رنگ سفيد و فوق العاده نرم که حالت رواني و چربي به بتونه مي دهد.
اسكاتيف :به منظور خشك شدن سريع بتونه از آن استفاده مي كنند.
آب :مقدار آن يك قاشق غذاخوري در يك كيلو بتونه است که باعث مي شود بتونه كش نيامده و اجزاي
روغني بتونه از هم جدا شوند (شكل .)78
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شكل  78ـ اضافه نمودن آب به بتونه روغني

اگر روغن اسكاتيف وجود نداشت ،مي توان از روغن اليف استفاده كرد و پس از بتونه کاری روی سطح سریش
خورده آن را سنباده کاری نمود (شكل های  79و .)80

شكل  79ـ اضافه نمودن روغن اليف به بتونۀ روغني

شكل  80ـ سنباده كاري روي سطح بتونه سريشي

رنگ روغني :براي تغيير رنگ بتونه به كار مي رود.
بتونۀ روغني معموالً در دو مرحله روي سطح كار زده مي شود:
الف) بتونۀ دست اول :براي ارزاني بتونه و استحكام بيشتر آن ،از گل مل بيشتري استفاده مي شود؛ در ضمن
روغن اليف و اسكاتيف بيشتري به کار می رود ،تا بتونه زود خشك شود.
ب) بتونه دست دوم :مقدار اسكاتيف و روغن اليف كمتر و مقدار سينكا بيشتر است .نرمي سينكا باعث مي شود
تا روزنه هاي ريز باقي مانده به خوبي پر شود و سطح صافي به وجود آيد.
اين بتونه پس از  24تا  48ساعت خشك مي شود و مي توان آن را در ظروف سر بسته براي مدت طوالني
نگهداري كرد .اين بتونه به كمك ليسه و كاردك روي سطح كار زده مي شود.
ساخت بتونه روغني
اصوالً بتونه روغني به صورت آماده در بازار وجود دارد و براي تغيير رنگ آن کافی است مقداري رنگ روغني
داخل آن ریخته شود (شكل .)81
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براي ساخت بتونه روغني باید مل ،سينكا ،روغن اليف زير كار ،آب و رنگ روغني را با يكديگر مخلوط کرد.
مل مادۀ اصلي بتونه است.
مقدار سينكا  %25مل مي باشد و حالت رواني و چربي به بتونه مي دهد (شكل .)82
آب ،به مقدار يك قاشق غذا خوري در يك كيلو بتونه کافی است؛ در واقع آب باعث مي شود كه بتونه كش
نيايد.
توجه

آب را ابتدا با مل و سينكا مخلوط کنید ،سپس روغن اليف و رنگ روغني را اضافه نماييد ،زيرا آب
با روغن مخلوط نمي شود .روغن اليف ،به عنوان خشك كننده به كار مي رود.

شكل  81ـ رنگ روغني براي تغيير رنگ دادن بتونه روغني

شكل  82ـ مقدار سينكا  %25مل است

در نبود روغن اليف مي توان از روغن اسكاتيف نيز استفاده نمود (شكل .)83

شكل  83ـ استفاده از روغن اسكاتيف به جاي روغن الیف

اين بتونه بعد از  12ساعت خشك مي شود.
سنباده كاري اين بتونه بايد با نهايت دقت انجام گيرد .در كارهاي ظريف معموالً از سنباده پوست استفاده
مي كنند.
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بتونۀ باقی مانده را می توان داخل قوطي قرار داد و روي آن آب ریخت.
از بتونه روغني در كارهاي پوششي استفاده مي كنند.
از آن جهت که اثر بتونه روغني روي ليسه و كاردك ،دست و تخته بتونه باقي مي ماند لذا بايستي پس از پايان
كار ضمن تميز كردن آنها اثرات رنگ بتونه را با تينر روغني از بين برد.
برای از بین بردن آثار بتونۀ روی لیسه ،کاردک ،دست و تخته بتونه ،باید از تینر روغنی استفاده کرد.
دست ها را به تينر آغشته كنيد و اثرات رنگ روغني و بتونه را از بين ببريد .سپس با آب و صابون دست ها را
كام ً
ال بشوييد (شكل .)84
پس از شستن دست ها با تینر روغنی و از بین بردن اثرات رنگ روغنی و بتونه ،باید دست ها را خشک کرده
و آنها را با آب و صابون ،به خوبی شست.
نکته

بهتر است قبل از بتونه كاري ،دست ها را با كرم هاي مخصوص چرب کنید (شكل .)85

شكل   84ـ چرب كردن دست با كرم

شكل   85ـ شستشو با تينر

در پايان کار ،ضمن جمع آوری ابزار ،مواد و وسايل ،محيط كارگاه را نظافت نماييد.
هـ) بتونۀپالستيك
اين بتونه از تركيب رنگ ،پودر مل و آب به دست مي آيد (شكل .)86
براي به دست آوردن رنگ هاي مختلف این بتونه ،مي توان از ماده رنگ پالستيكي يا جوهر پالستيكي استفاده
کرد (شكل .)87

شكل  86ـ .اضافه نمودن رنگ روغني به بتونه روغني
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شكل  87ـ مقدار روغن اليف كم و سينكا بيش تر
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از اين بتونه مي توان براي پر كردن خلل و فرج و ناهمواري هاي چوب استفاده كرد.
مدت زمان خشك شدن آن  1تا  2ساعت است و به كمك ليسه يا كاردك روي سطح كار زده مي شود (شکل .)88
و) بتونۀ الكي
از اين بتونه براي لكه گيري كارهايي استفاده مي كنند كه روي آنها رنگ هاي شفاف زده مي شود؛ و معموالً
بعد از رنگ دست اول به كار مي روند .در واقع الک ها را به وسیلۀ هويۀ داغ يا كاردك داغ با فشار به داخل
خلل و فرج و سوراخ هاي چوب هدايت مي كنند و پس از خشك شدن مي توان الك هاي اضافي را با سنبادة
نرم پرداخت کرد (شكل .)89

شكل   88ـ استفاده از ليسه و كاردك

شكل   89ـ مواد مورد نياز براي ساخت بتونه پالستيك

ز) بتونۀ مومي
اين بتونه بعد از آستري زدن ،به صورت گرم مورد استفاده قرار مي گيرد ،تا بهتر بتواند در خلل و فرج چوب
نفوذ كند.
برای استفاده ،موم آب شده را با پودرهاي رنگي مخلوط می كنند تا رنگ مورد نياز را نسبت به آستري روي
چوب به دست آورند؛ سپس بتونۀ مومي را به كمك كاردك يا مغار با فشار به سوراخ ها و خلل و فرج چوب
وارد می کنند (شكل .)90
مدت زمان خشك شدن اين بتونه  10تا  20دقيقه است.
ح) بتونۀ سريشي
اين بتونه از مل ،آب و سريش تشكيل شده است؛ مقدار آرد سريش  8درصد مل مي باشد ،و مقدار آب بايد به
اندازه اي باشد كه بتونه حالت خميري پيدا كند (شكل .)91
اين بتونه در كارهاي پوششي مورد استفاده قرار مي گيرد ،و زمان خشك شدن آن  1ساعت مي باشد.
درصورت اضافه ماندن بتونه ،مي توان آن را درون پالستيك قرار داد ،به طوري كه هوا داخل آن نرود .در
صورت سفت شدن بتونه ،كافي است مقداري آب به آن اضافه شود.
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شكل 91ـ ساخت بتونه سريشی

شكل 90ـ بتونه مومي را به كمك مغار به خلل و فرج
چوب وارد مي كنند

فعاليت كارگاهي :ساخت بتونۀ سريشي
الف) جدول لیست مواد و ابزارهای الزم

ردیف

مواد مصرفی
عنوان

مقدار واحد

ابزارهای دستی

1

قطعه كار

لباس كار

2

تخته بتونه

ماسك مناسب

3

مل

دستكش

4

آب

میزکار

5

سريش

گيرۀ دستي

6

ابزار دستی ـ برقی

ماشينآالت

ليسه و كاردك

ب) مراحل اجراي فعاليت كارگاهي
بهتر است قبل از ماستيك كاري ابتدا سوراخ ها ،ترك ها و شكاف ها را بتونه زد (شكل .)92
براي ساخت بتونۀ سريشي ،مل را با آب مخلوط كرده و به آن آرد سريش اضافه كنيد.
توجه
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در بتونه های سريشي ،مقدار سريش از بتونۀ هم رنگي بيشتر است و در مواردي به  20درصد مل
هم می رسد که از آن برای لکه گیری قبل از ماستیک کاری استفاده می شود (شكل های  93و .)94
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شكل 92ـ ماستيك كاري با بتونه روغن رنگ قرمز

شكل 93ـ لكه گيري قبل از ماستيك كاري

شكل 94ـ تركيب مل ،سريشم و آب

ج) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی
این بتونه ها از نوع پوششی بوده و سطح کار را با آنها ماستیک می کنند.
پوشاندن کامل سطح کار با بتونه را ماستیک کاری می گویند.
به علت ایجاد گرد و غبار زیاد هنگام سنباده کاری ،بهتر است کارگاه به تهویه مجهز بوده و همچنین از
ماسک های تنفسی خوب استفاده کنید.

3ـ كاربرد پودرهاي رنگي در بتونه كاري
پودرهاي رنگي كه همواره در ساخت بتونه هاي هم رنگي مورد استفاده قرار مي گيرند ،شامل سه رنگ اصلي
قرمز ،زرد و آبي است؛ البته رنگ هاي ديگري نيز مانند الجورد ،بنفش ،سبز و ...وجود دارند كه براي ساخت
بتونۀ هم رنگي چوب هاي مختلف از تركيب آنها استفاده مي شود .شكل  95پودر اُخرا را نشان مي دهد كه به
رنگ قرمز است و از تركيبات اكسيد آهن می باشد.
شكل  96پودر امرا را نشان مي دهد كه به رنگ قهوه اي است.

شكل   95ـ پودر اُخرا

شكل   96ـ پودر امرا
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پودر گل ماشي به رنگ زرد نشان داده شده است (شكل .)97
پودر دوده صنعتي به رنگ سياه ،براي ساخت تركيبات تيره در بتونه همرنگي مانند گردوي سياه ،پاليساندر و...
مورد استفاده قرار مي گيرد.

شكل  97ـ پودر گل ماشی

فعاليت كارگاهي :شناسايي انواع پودر رنگي
الف) جدول لیست مواد و ابزارهای الزم
ردیف

مواد مصرفی
عنوان

1

قطعه كار

لباس كار

2

تخته بتونه

ماسك مناسب

3

مل

دستكش

4

آب

میزکار

5

سريش

گيرۀ دستي

پودرهاي رنگي (امرا ،اخرا ،دوده،
6
گل ماشي ،الجورد و)...
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مقدار واحد

ابزار های دستی

ليسۀ پهن و
باريك

7

كاردك

8

صافي

ابزار دستی ـ
برقی

ماشين آالت
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ب) مراحل اجراي فعاليت كارگاهي
 ١تخته خرده چوب با روكش طبيعي مناسب را انتخاب كنيد.سعي كنيد حداقل دو رنگ متفاوت داشته باشد.
 ٢بتونۀ ساده آبي را درست كنيد (شكل های  98و .)99
در كارگاه رنگ كاري ،جعبه اي (شكل  )100وجود دارد كه شامل پودرهاي رنگي مختلفی است كه متناسب
با روكش طبيعي يا چوب مورد نظر ،از پودرهاي آن براي ساخت بتونۀ همرنگي استفاده می شود.
 ٣با افزودن مقداري اخرا رنگ بتونه را متمايل به قرمز كنيد (شكل .)101
 ٤براي نزديك شدن به رنگ طبيعي چوب راش ،نياز به پودر گل ماشي داريد تا رنگ بتونه را متمايل به
زرد كنيد (شكل های  102و .)103

شكل 98

شكل 99

شكل 100

شكل 101

شكل 102

شكل 103

105

 ٥رنگ بتونۀ هم رنگي ،بايد دقيقاً مطابق با رنگ چوب يا روكش طبيعي صفحه در حالت خيس باشد؛ (شکل
 .)104بنابراین با پارچۀ نم دار ،سطح چوب را خيس كنيد و بتونه را با سطح خیس چوب مطابقت دهيد.
 ٦براي ساخت بتونۀ هم رنگي نمونۀ نشان داده شده در شكل  105به افزودن دوده نياز داريد تا رنگ بتونه
متمايل به رنگ روكش باشد.
 ٧با داشتن سه رنگ اصلی هم رنگي ،توانستید سطح چوب راش را تهیه کنید.

شكل 104
٨
نکته

باقيماندۀ بتونه را از سطح تخته بتونه جمع آوري و تخته بتونه را تميز کنید.
مجددا ً انجام
پس از پایان بتونه کاری (لکه گیری) و خشک شدن آن عملیات سنباده كاري را
ّ
داده و گرد و غبار حاصل از آن را به كمك هواي فشرده از سطح كار دور کنید.

ج) نكات اجرايي فعاليت كارگاهي
ـ بقاياي بتونه همرنگي را با نايلون يا پارچۀ خيس شده بپوشانيد.
ـ کلیۀ ابزارها ،وسایل و مواد را جمع آوری کنید.
ـ دست ها را با دقت بشویید.
ـ كارهاي بتونه شده را ،در جاي تميز و عاري از گرد و غبار قرار دهيد.
ـ پس از انجام همۀ کارها ،محيط كارگاه را نظافت كنيد.
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شكل 105

ارزشيابي شايستگي زیرسازی رنگ کاری
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شرح كار:
ـ زيرسازي با رنده پرداخت و سنباده دستي
ـ سنباده كاري ماشيني
ـ پرزگيري سطح چوب
ـ ساخت بتونه همرنگي
ـ بتونه كاري
استاندارد عملكرد:
با استفاده از ماشينهاي سنباده و ساير ابزار و تجهيزات و مطابق با استاندارد ملي زيرسازي رنگ را انجام دهد.
شاخصها:
زيرسازي صاف با رنده پرداخت و سنباده دستي
ـ سنباده كاري ماشيني صاف و مسطح
ـ پرزگيري سطح چوب به صورت كامل
ـ ساخت بتونه همرنگي
ـ بتونه كاري
شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرايط:
1ـ كارگاه رنگ كاري مبلمان استاندارد به ابعاد  8 × 12مترمربع 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 :انواع نمونه بتونه
3ـ ابزار و تجهيزات :ماشين سنباده غلتكي ـ ماشين سنباده لرزان ـ ماشين سنباده بشقابي ـ كاردك ـ لیسه ـ میزکار
4ـ مواد :مواد بتونه همرنگي ـ ورق سنباده ـ تينر فوري و روغني ـ الكل صنعتي
  5ـ زمان 5 :ساعت
ابزار و تجهيزات:
ماشين سنباده غلتكي ـ ماشين سنباده لرزان ـ ماشين سنباده بشقابي ـ كاردك ـ لیسه ـ میزکار
معيار شايستگي
مرحله كار

رديف

حداقل نمره قبولي از 3

1

زيرسازي با رنده پرداخت و سنباده دستي

2

2

سنباده كاري ماشيني

2

3

پرزگيري سطح چوب

1

4

ساخت بتونه همرنگي

1

5

بتونه كاري

2

شايستگيهاي غير فني ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيست محيطي 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 مكندهها
4ـ صرفهجويي و مطابقت با نقشه

نمره هنرجو

2

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