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سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوریها و تحقق توسعه پایدار ،ما را بر آن داشت تا برنامههای درسی
و محتوای کتابهای درسی را در ادامه تغییرات پایههای قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در نظام جدید آموزشی باز طراحی و تألیف کنیم .مهمترین تغییر در کتابها،
آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است .شایستگی ،توانایی انجام کار واقعی به طور استاندارد و درست تعریف شده است .توانایی
شامل دانش ،مهارت و نگرش میشود .در رشته تحصیلی ـ حرفه ای شما ،چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:
 1شایستگیهای فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی رنگ کاری و رویه کوبی
 2شایستگیهای غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
 3شایستگیهای فناوری اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
 4شایستگیهای مربوط به یادگیری مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتابهای درسی فنی وحرفهای و کاردانش مبتنی بر اسناد باالدستی و با مشارکت متخصصان برنامه ریزی
درسی فنی و حرفهای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشتههای شاخه فنی وحرفهای را تدوین نمودهاند که مرجع
اصلی و راهنمای تألیف کتابهای درسی هر رشته است.
این درس ،پنجمین /ششمین درس شایستگیهای فنی و کارگاهی است که ویژه رشته صنایع چوب و مبلمان در پای ٔه  12تألیف شده
است .کسب شایستگیهایاین کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفهای شما بسیار ضروری است .هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام
شایستگیهای آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.
کتاب درسی رنگکاری و رویهکوبی مبلمان چوبی شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد
یادگیری از چند مرحلهکاری تشکیل شده است .شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان میتوانید شایستگیهای مربوط به آن را
کسب نمایید .هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مینماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل 12
میباشد .در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول ،فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد.کارنامه
شما دراین درس شامل  5پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از پودمانها نمره
قبولی را کسب نکردید ،تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمانهایی قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد
تأیید و الزم به ارزشیابی مجدد نمیباشد .همچنین این درس دارای ضریب  8است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.
همچنین عالوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است ،وجود
دارد .یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می باشد که برای انجام فعالیتهای موجود در کتاب درسی باید استفاده
نمایید .کتاب همراه خود را می توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید .سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز
برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی  www.tvoccd.oerp.irمیتوانید از عناوین آن مطلع شوید.
فعالیتهای یادگیری در ارتباط با شایستگیهای غیرفنی از جمله مدیریت منابع ،اخالق حرفهای ،حفاظت از محیط  زیست و
شایستگیهای یادگیری مادام العمر و فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگیهای فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته
آموزشی ارائه شده است .شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگیها را در کنار شایستگیهای فنی آموزش ببینید ،تجربه
کنید و آنها را در انجام فعالیتهای یادگیری به کار گیرید.
رعایت نکات ایمنی ،بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیههای هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردی که
در کتاب آمده است ،در انجام کارها جدی بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی ،گامهای مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور
و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند میهن اسالمی برداشته شود.
دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کاردانش

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمیایران و نیازهای متغیر دنیای کار
و مشاغل ،برنامهدرسی رشته صنایع چوب و مبلمان طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید .کتاب حاضر از مجموعه
کتابهای کارگاهی میباشد که برای سال دهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای  5پودمان است که هر پودمان از یک یا چند
واحد یادگیری تشکیل شده است .همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگیهایاین کتاب میباشد که در پایان هر پودمان شیوه
ارزشیابی آورده شده است .هنرآموزان گرامی میبایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند .نمره
قبولی در هر پودمان حداقل  12میباشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل میگردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی
مستمر برای هر یک از پودمانها است .از ویژگیهای دیگر این کتاب طراحی فعالیتهای یادگیری ساختیافته در ارتباط با شایستگیهای
فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع ،اخالق حرفهای و مباحث زیستمحیطی است.این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده
برای هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستة آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو ،نرمافزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری
استفاده شود .کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری ،ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار میگیرد .شما میتوانید برای آشنایی
بیشتر با اجزای بسته یادگیری ،روشهای تدریس کتاب ،شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی ،مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب،
بودجهبندی زمانی ،نکات آموزشی شایستگیهای غیرفنی ،آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیتهای یادگیری و
تمرینها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.الزم به یادآوری است ،کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره
 5پودمان بوده است.و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمانها و شایستگیها ،میبایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی مراجعه گردد .رعایتایمنی و بهداشت ،شایستگیهای غیر فنی و مراحل کلیدی
بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگی میباشند .همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب  8در معدل کل
محاسبه میشود و دارای تأثیر زیادی است.
کتاب شامل پودمان های ذیل است:
پودمان اول :با عنوان «انتخاب مواد و ابزار رنگ کاری» که ابتدا مفهوم رنگ کاری و تأثیر آن بر زیبایی مبلمان اشاره شده است و در
ادامه به انواع مواد و ابزار رنگ کاری پرداخته می شود.
پودمان دوم :با عنوان «زیرسازی رنگ کاری» دارد ،که در آن مفهوم زیرسازی و اثرات آن در رنگ نهایی آموزش داده شده است.
پودمان سوم :دارای عنوان «رنگ کاری مبلمان چوبی» است .در این پودمان انواع رنگ کاری و کاربرد آنها آموزش داده شده و در
ادامه مراحل انجام کار با این روش شرح داده شده است.
پودمان چهارم« :انتخاب مواد و کار با ابزارهای رویه کوبی» نام دارد .ابتدا روش انتخاب مواد و ابزار رویه کوبی توضیح داده شده و
در ادامه روش کار آموزش داده شده است.
پودمان پنجم :با عنوان «رویه کوبی مبلمان چوبی» می باشد که در آن هنرجویان تمام مراحل رویه کوبی یک صندلی را انجام
می دهند .امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش بینی شده برای این درس محقق گردد.
دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کاردانش

پودمان  :1انتخاب مواد و ابزار رنگکاری

پودمان 1

انتخاب مواد و ابزار رنگكاري

1

واحد

انتخاب مواد و ابزار رنگکاری

يادگيري1

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 هايي ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ پوشش ﺑﺮاي محصوالت چوبي داراي ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ باید باشد؟
ﺑﺮاي رنگ كاري پروژه هاي چوبی از ﭼﻪ ابزارهايی ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺲ از پايان اﯾﻦ واﺣﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد كه مواد و ابزار مورد نياز براي رنگ كاري مبلمان
را انتخاب نموده و به كار گيرد.
به تصاوير و مناظر طبيعي زير نگاه كنيد در آنها تفكر و انديشه كنيد ،خالق اين اثر زيبا و دل انگيز كيست؟
كدام نقاش ماهر و زبردستي در عالم هستي چنين هنرنمايي رنگارنگي را براي استفاده بشرخلق كرده است؟
وآيا اين مناظر و يا هر نوع پديده و محصولي كه در پيرامون خود مي بينيد چنانچه رنگ نداشته ،نقاشي نشده
و ساده و معمولي باشند آيا دوست داشتني خواهند بود وجلب توجه مي كنند؟
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حاال به محصوالت ساخته شده از چوب و نوع رنگ و رويه كوبي آنها توجه كنيد.

باتوجه به اينكه رنگ كاري برای زيبايي بخشي بيشتر به مبل اهميت به سزايي دارد ،براي بسياري از مبل سازان
عمليات رنگ كاري يكي از بزرگ ترين دغدغه ها است .با وجود آنکه اين افراد از كارهاي دشوار درودگري يا
ماشين كاري دقيق و ماهرانه واهمه اي ندارند ،هنوز هم شمار زيادي از سازندگان مبل در استفاده درست از
رنگ براي كارشان كوتاهي مي كنند .سؤالي كه همواره شنيده مي شود اين است« :بهترين رنگ براي پروژه
من كدام است؟».
محصوالت رنگ كاري را مي توان بر اساس كيفيت هاي عمومي كار و درجات حفاظتي كه ارائه مي كنند به
گروه هاي قابل كنترل :موم ها ( ،)Waxesروغن ها ( ،)Oilsجال دهنده ها ( )Varnishesالك و الكل (شالك)
( ،)shellacsالك ها ( ،)Lacquersو رنگ هاي بر پايه آب ( ،)Water based coatingدسته بندي كرد .انواع
رنگ هاي مختلف درجات متفاوتي از حفاظت ،دوام ،راحتي در استفاده و قابليت تعمير و زيبايي را به وجود
مي آورند .متأسفانه ،در ميان تمام گروه هاي مواد رنگي ،يك نوع رنگ برتر وجود ندارد .رنگي كه بر رنگي ديگر
برتر باشد ،ممكن است نسبت به ديگري فاقد مطلوبيت باشد ،طوري كه بايد در انتخاب يك رنگ حد ميانه را
رعايت نماييد .بهترین پوشش وابسته به محصول نهایی می باشد.
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يك رنگ كار حرفه اي ،معموالً از مشتريان در مورد تعيين بهترين رنگ براي مبلشان يك سري سؤاالت
مي پرسد .تعدادي سؤاالت استاندارد به عنوان يك فهرست بررسي (در شكل زیر) 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 كامال متمايز ،براساس روشي كه خشك يا سخت
مي شوند ،گروه بندي كرد .رنگ هاي تبخيري ـ مثل الك الكل ها ،الك هاي شفاف و بسياري از رنگ هاي
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 رقیق 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 finishesدوام كمتري
داشته باشند .بیشتر رنگ هاي واكنش گر ـ از جمله روغن بزرك ) (oil linseedيا روغن تانگ (،)Tung oil
الك هاي شفاف كاتاليز شده و روغن هاي جال ( )Varnishesـ 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 تعيين بهترين پوشش ،سؤاالت اساسي زير مطرح مي شود:
چه نوع رزینی استفاده خواهد شد؟ آيا اين ماده در معرض رطوبت زياد ،حالل ها ،خراش ها و ضربات
احتمالي قرار خواهد گرفت؟
سطح مهارت شما در چه حد است؟ و سطح كار شما چه اندازه می باشد؟ آيا اين سطح تميز باقي مانده
است و خشك است؟
دوست داريد ظاهر چوب به چه شكلي درآيد؟ ظاهر طبيعي چوب يا يك رنگی که به چوب عمق مي دهد
مي خواهيد؟
ً
آيا براي رسيدن به يك رنگ كامال پوليش شده خلل و فرج را پر مي كنيد؟
آيا رنگ را براي رسيدن به يك درخشندگي خاص پوليش مي دهيد؟
آيا مي خواهيد ظاهر رنگ چوب را تغيير دهيد؟ آيا زرد شدن ظاهر چوب مشكل ساز نيست؟ آيا مي خواهيد
تغييرات رنگي چوب را مثل حالت پير شدن چوب به حداقل برسانيد؟
ايمني و سالمت :آيا به حالل هاي خاصي حساسيت داريد يا در مورد اشتعال پذير بودن آنها و تأثيرات ناشي
از رنگ هاي خاص برروي محيط زيست دغدغه داريد.

مراحل رنگ كاري مبلمان

مراحل رنگ كاري مبلمان چوبي

مواد اولیه مورد مصرف در رنگ كاري مبلمان چوبي
در رنگ كاري مبلمان مسکونی ،پس از اینکه نوع مبل مورد نظر يا هر نوع محصول چوبي ديگري با دقت
ساخته شد ،باید براي رنگ كاري و رويه كوبي آن اقدام نموده ،مواد اولیة و ابزار مورد استفاده در رنگ كاري و
5

رويه كوبي هر پروژه را به درستي انتخاب كرد؛ اين مواد و ابزار عبارت اند از:
انواع رنگ ها ـ انواع بتونه ها ـ آستري ها ـ ابزار پرداخت كاري ،سنباده كاري ،رنگ پاشي ،انواع پارچه ها ـ چرم ها
و...........
اولين گام در اجراي هرچه بهتر اين فعاليت كارگاهي ،ايمني و رعايت مقررات حفاظتي و ایمنی فردی مي باشد.

هدف توانمند سازی (مهارت های یادگیری)
هدف اصلي اين پودمان ،کسب مهارت شایستگی رنگ كاري و رويه كوبي برای سازه ها و مصنوعات چوبی است.
اهداف فرعي اين پودمان ،کارکردن با ابزارهای دستی و ابزارهای دستی برقی مناسب و مورد نیاز برای
رنگ كاري ،از جمله دستگاه پرداخت چوب (سنباده زني) ،مغار ،قلم ها ،اره ظریف بر و  ...مي باشد.

مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی
نگرش

دقت و سرعت در کیفیت زيرسازي مناسب براي رنگ كاري پروژه در هنگام کار کردن و در پايان کار.

شایستگی های غیرفنی
شایستگی های غیرفنی
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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 شایستگیهای غیرفنی

میتوان به كار گروهی ،آموزش دیگران ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،تفكر
سیستمی و تفكر خالق اشاره نمود.
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پیشگیری از حوادث ،رعایت نکات ایمنی و انجام کمک های اولیه
حادثه ،رویداد و اتفاق غیر قابل پیش بینی و برنامه ریزی نشده ای است که انجام و پیشرفت کار و فعالیت را
مختل می کند؛ بنابراین با اجرای صحیح اصول ایمنی و مقررات کارگاهی و توجه به تذکرات هنرآموز می توان
از حادثه پیشگیری کرد (شکل.)1
کارگاه رنگ کاری مانند سایر کارگاه های صنایع چوب به عنوان یک کارگاه آموزشی محسوب می شود ،بنابراین
قبل از مشغول شدن رنگ کاری در محیط کارگاه بايد با مقررات و اصول اولیة رنگ کاری آشنا شده و نكات
الزم را پس از آموزش به كار بست (شکل .)2
بنابراين :به مطالب هنرآموز و پوسترهای آموزشی توجه کنید.
به طور دقیق به اصول ایمنی و مقررات کار با دستگاه های سنباده برقی و رنگ کاری مصنوعات چوبی توجه
نمایید؛ زیرا در محیط کارگاه رنگ کاری عدم توجه به مقررات ایمنی و نکات حفاظتی باعث وقوع حوادثي
ناخوشایند خواهد شد.
ـ از شوخی کردن در کارگاه رنگ کاری خودداری نمايد (شكل .)3

شكل1ـ ايمني در كار 	

شکل2ـ كارگاه آموزشي رنگ كاري

شكل3ـ عواقب شوخي كردن در كارگاه

1ـ مقررات ایمنی و حفاظتی عمومی کارگاه رنگ کاری
همیشه به موقع در محل کار حضور یابید و پس از پایان وقت از کارگاه خارج شوید.
با صدای بلند حرف نزنید.
برای انجام هر کاری با هنرآموز خود مشورت کنید.
بدون اجازة مسئول کارگاه از دست زدن به وسایل رنگ کاری خودداری کنید.
کپسول آتش نشاني ،سطل شن و شیر آب را در محیط مناسبی از کارگاه 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 (شکل های  4تا .)6
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شكل 4ـ پوسترهاي آموزشي

شكل  5ـ عالئم هشدار دهنده

شكل 6ـ خطر برخورد نوك تيز ابزار با بدن

2ـ مقررات ایمنی و حفاظتی فردی کارگاه رنگ کاری
ـ همیشه از لباس کار مرتب و تمیز استفاده كنيد.
ـ هرگز ابزارهای تیز از  جمله لیسه ،کاردک و مغار را در جیب خود نگذارید ،امکان برخورد دست با لبة برندة
آنها و زخمی شدن خود و دیگران وجود دارد.
ـ از وسایل ایمنی فردی مانند کاله ،دست کش ،ماسک و کفش ایمنی استفاده کنید.
ـ در هنگام کار با دستگاه های سنباده حتماً تهویة کارگاه را روشن كنيد.
ـ هميشه در کارگاه با دقت و احتياط حرکت کرده و از ایجاد گرد و غبار در محیط کارگاه پرهیز نماييد.
ـ هنگام كار با پيستوله در صورت امكان از آبشار رنگ يا كابين رنگ استفاده كنيد (شكل .)7

شكل7ـ استفاده از کابینت رنگ کاری
8
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3ـ آشنایی با وسایل ایمنی و حفاظتی فردی کارگاه رنگ کاری
لباس کار :در کارگاه رنگ کاری باید از لباس کار مناسب ،و در صورت امکان لباس کار یک سره استفاده نمود.
لباس کار باید دارای آستین بلند ،بدون پارگی ،دکمه دار و سالم باشد.
در کارگاه رنگ کاری می توان از لباس کار تیره خصوصاً رنگ خاکستری استفاده کرد .بهتر است در هنگام کار
با ماشین آستین های لباس کار را کمی باال بزنید (شکل .)8
موی بلند

موی کوتاه

ابزار تیز
آستین های باالزده

دکمه افتاده

دکمه بسته

دکمه باز

سوراخ در جیب
لباس خیلی بلند
کفش سبک و نامناسب
نادرست و خطرناک

لباس بااندازه صحیح
کفش ایمنی
صحیح و ایمن

شكل 8ـ لباس كار در وضعيت صحيح و غلط

كفش ايمني :از آنجايي كه در كارگاه رنگ كاري و صنايع چوب خطر سقوط قطعات ساخته شده روي پا وجود
دارد ،بايد از كفش ايمني مناسب استفاده كنيد.
كفش ايمني مناسب براي رنگ كاري بايد:
پنجة فوالدي باشد.
كف آن از جنس الستيك فشرده باشد.
جنس آن چرمي باشد.
كف آن ميخ نداشته باشد (شكل .)9
9

چرم رویه چرم

پلی استر

پنجه فوالدی

چرم رویه

فوم

حاشیه دور
آج
شكل9ـ كفش ايمني

چرم فرم پا

ماسك :برای جلوگيري از ورود گرد و غبار ناشی از سنباده کاری و رنگ کاری به ریه ،از ماسک تنفسی استفاده
می کنند.
براي رنگ کاری با پیستوله ،از ماسک فیلتر دار استفاده کنید؛ علت وجود ذرات ناشی از پاشیدن رنگ است.
ماسک معمولی برای این کار اص ً
ال مناسب نیست (شکل.)10
دستکش :برای حفظ سالمتی دست ها در هنگام رنگ کاری ،از دستکش حفاظتی استفاده می شود (شکل
 )11اين دستكش ها داراي انواع زير است:
الف) چرمی و نمدی
ب) الستیکی یا پالستیکی
در رنگ کاری برای جلوگیری از نفوذ رنگ و مواد شیمیایی از دستکش الستیکی یا پالستیکی ،و برای حمل
اشیا سنگین و مصنوعات ساخته شدة بزرگ از دستکش چرمی یا نمدی استفاده می شود (شکل .)12

شكل 10ـ ماسک فیلتردار
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شكل 11ـ دستكش رنگ كاري

شكل 12ـ دستكش حفاظتي
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جعبه کمک های اولیه :امکان بروز حوادث در كارگاه ها بیشتر از سایر محیط های دیگر است .بنابراين هر فردی
که در کارگاه کار می کند بایدکمک های اولیه را فرا بگیرد ،و وجود جعبة کمک های اولیه در کارگاه رنگ كاري
ضروری به نظر مي رسد (شكل .)13
وسایل موجود در جعبة کمک های اولیه :پنبه ،باند نواری ،باند سه گوش ،چسب ،پنس ،شریان بند،
سنجاق قفلی ،دستکش ،مایع ضدعفونی کننده ،قرص های مسکن ،پماد ضدسوختگی ،الکل ،قیچی ،تخته
شکسته بندی ،گاز استریل ،دماسنج و تب سنج.
در شكل  14نمونه دماسنج طبي مناسب براي تعيين دما نشان داده شده است.

شكل 13ـ جعبه كمك هاي اوليه

شكل 14ـ دماسنج طبی

4ـ اصول انجام کمک های اولیه
هنگام وقوع حادثه تا قبل از آمدن پزشک باید مصدوم را در شرایطی نگه داشت که تنفس او قطع نگردد.
براي اين كار مصدوم را به پشت بخوابانيد و مطمئن شويد كه شيء خارجي داخل دهان او نيست (شكل .)15
سپس به تنفس دادن از راه دهان به دهان و دهان به بيني ،كه يكي از راه هاي تنفس دادن است ،اقدام كنيد.
با انگشت دست ،بینی بيمار را گرفته ،سپس نفس عمیق بکشید 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 نمايید.
تذكر :انجام كمك هاي اوليه مستلزم داشتن مهارت الزم و گذراندن دوره هاي امداد و نجات مي باشد؛ در غير
اين صورت نبايد در وضعيت مصدوم تغيير ايجاد كرد و همچنان منتظر گروه امداد ماند.
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شكل 15ـ خارج كردن شيء از دهان مصدوم

شكل 16ـ تنفس دهان به دهان

 5ـ آشنایی با انواع بانداژ کردن
در کارگاه رنگ کاری به دليل كار با وسايل و ابزارهاي تيز و ساينده احتمال آسيب رسيدن و جراحت وجود
دارد ،بنابراين آشنايي با كمك هاي اوليه به خصوص بانداژ كردن محل جراحت امري ضروري است.
عاليم ظاهري خونريزي ،شامل رنگ پريدگي ،نبض تند ،تشنگي شديد وسردي بدن مي باشد.
برای جلوگیری از خونریزی سطحي يك عدد گاز استريل روي زخم قرار داده و به مدت  10تا  15دقيقه با
دست روي آن را فشار دهيد .اين عمل فرصت الزم براي انعقاد خون را فراهم مي آورد (شكل .)17
سپس روی زخم را با بتادین یا ساولن ضد عفونی می کنند پس از آن روی آن گازاستریل قرار می دهند و به
کمک باند آن را بانداژ می کنند .توجه کنید پس از بانداژ اثری از کبودی یا بی رنگ شدن اطراف محل زخم
ظاهر نشود .زیرا دلیل آن محكم بسته شدن باند است (شكل .)18

شكل17ـ استفاده از گاز استريل براي جلوگيري از خونريزي دست.

شكل 18ـ بانداژ كردن دست

بعد گاز استريل روي زخم را برداشته و روي موضع زخم را مایع مخصوص ضد عفوني كنيد؛ سپس روي آن
گاز استريل تميز قرار دهيد و به كمك باند آن را بانداژ كنيد .توجه داشته باشيد كه بانداژ را سفت و محكم
نبنديد تا پس از بانداژ ،آثار كبودي يا بي رنگ شدن ،در اطراف بانداژ ظاهر نشود (شكل .)19
12
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مطابق شكل  20از باند سه گوش برای پانسمان آرنج استفاده می کنند.

شكل 19ـ بستن باند با کشش مناسب

شكل 20ـ استفاده از باند سه گوش

 6ـ اصول حمل بیمار
ـ هنگام بروز یک حادثه خونسردی خود را حفظ نمایید.
ـ سعی کنید مصدوم را حرکت ندهید و خيلي سريع گروه اورژانس و امداد را با تلفن  115در جريان قرار دهيد.
با سخنان خود به مصدوم آرامش دهید.
ـ اگر می خواهید ناحية ستون فقرات آسيب نديده باشد ،مي توانيد با كمك يكي از دوستان ،دو دست خود را
قالب نموده و مجروح را به محل مناسبي حمل كنيد (شكل .)21
يك نفر دست هاي مصدوم و ديگري پاهاي مصدوم را گرفته و او را حمل نماييد .اين روش حمل مجروح را،
حمل زيگزاگي مي نامند (شكل .)22
از روش های دیگر حمل مجروح ،استفاده از برانکارد ،خوابانیدن روی یک تخته ،لنگه در و ...می باشد.

شكل 21ـ حمل مجروح

شكل 22ـ حمل مجروح به روش زيگزاگ
13

7ـ تأثیرات منفی مواد شیمیایی بر فرد و محیط زیست
در کارگاه رنگ كاري ،مواد شیمیایی مختلفي وجود دارد ،كه با آگاهي فردي مي توان خطرات ناشي از آنها را
كاهش داد يا از بين برد .اين مواد شامل رنگ ها ،حالل ها ،استري ها ،الكل ها ،شوينده ها ،پاك كننده ها و ...
است كه مي تواند خطرات زيادي بر انسان و محيط زيست داشته باشد (شكل .)23
جذب مواد شیمیایی به بدن ،از طریق پوست ،دستگاه گوارش و تنفس انجام مي گيرد (شكل .)24
با استفاده از وسایل حفاظت فردی می توان اثرات منفی مواد شیمیایی را کاهش 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 23ـ  مواد شيميايي در گارگاه
رنگكاري

شكل 24ـ راه ورود مواد شیمیایی
از طریق پوست

شكل 25ـ جذب مواد شيميايي
از راه تنفس

از این رو کارگاه رنگ کاری باید دارای یک آبشار رنگ باشد تا رنگ های اضافی با آب ديوارة آبشار برخورد كرده
و پس از جذب از طریق فاضالب و به طریق بهداشتی ،از محيط خارج گردد.
نکات ایمنی جهت جلوگیری از حریق
ـ از مخلوط شدن مایعات به صورت تصادفی خودداری نمایید.
ـ بدنه ظروف مخلوط رنگ و حالل شیمیایی باید پالستیکی بوده و به گونه ای باشد که از نظر الکتریکی تولید
جرقه ننماید.
ـ کپسول آتش نشانی را به طور منظم کنترل و شارژ نمایید.
ـ دستگاه کمپرسور خارج از اتاق رنگ کاری باشد.
ـ بشکه های رنگ ،سیم ارت (اتصال به زمین) داشته باشند.
ـ محیط کارگاه رنگ کاری را پس از پایان کار نظافت کنید.
نکات ایمنی قبل از رنگ کاری
ـ عالئم (استعمال دخانیات ممنوع) و (جوشکاری ممنوع) را نصب نمایید.
ـ المپ ها و گرم کننده های متحرک را از محل خارج نمایید.
ـ مطمئن شوید که رنگ کردن دور از شعله های باز ،مشعل ها و موتورهای قابل انفجار و سایر منابع قابل
اشتعال انجام شود.
ـ بررسی کنید که سیستم تهویه روشن است و به شکل صحیح کار می کند.
ـ تمام ابزار اسپری کردن باید مجهز به سیستم اتصال به زمین (اتصال ارت) باشند.
ـ مطمئن شوید که تمام تجهیزات حفاظت فردی نظیر ماسک و عینک های حفاظتی متناسب با کار استفاده شده است.
ـ بیشتر از احتیاج رنگ کاری ،رنگ از انبار خارج نکنید.
14
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نکات ایمنی در هنگام رنگ کاری  
درصنعت ،مطلوب ترين روش رنگ کاری ،اسپري كردن رنگ با استفاده از هواي فشرده يا اسپري بدون هوا با
سرعت باال يا نازل الكترو استاتيكي است .همچنین رنگ كردن به وسيله قلم مو هم انجام مي شود .مواد مورد
استفاده خود به عنوان خطرات با لقوه هنگام نقاشي محسوب مي شوند .همچنین رنگ کاری افراد را در معرض
مواد با خطرات شيميايي كه
احتمال دارد سالمت آنها را
به مخاطره بیندازد قرار دهد.
خواب آلودگی
تماس بيش از حد مجاز با
سوزش چشم و
سرگیجه
مواد ،يعني مقدار زيادي از
گلو
آن ماده تنفس ،بلعيده و يا
1
9
از طريق پوست جذب شده،
2
اثرات احتمالي تماس با رنگ
حالت تهوع و
آسیب عصبی و
8
و مواد شيميايي موجود در
خطرات کار با
استفراغ
کلیوی
3
رنگ با توجه به نوع رنگ
مواد رنگی
متفاوت است.
7
آماس پوست

4

عالئم آلرژی
عمومی

5

6

اثر فلزات سمی

تنگی نفس و
آسم

بعضي از مشكالت سالمتي كه در اثر تماس بيش از حد با مواد رنگي ايجاد مي شود شامل موارد فوق مي باشد.
هنگام انتخاب مواد مورد نياز براي نقاشي با رنگ ايمني آنها را نيز مد نظر داشته باشيد .هرگز از موادي كه
محتويات آنها فاقد برچسب خوانا و مشخص باشند استفاده نكنيد .هميشه توصيه هاي ايمني مواد مورد
استفاده را لحاظ كنيد.

  8ـ اطالعات ایمنی مواد ()1MSDS
هميشه بايد قبل از استفاده از مواد از خطرات آنها آگاه بود .براي بیشتر مردم كه با مواد كار مي كنند
بخش هايي از اطالعات ایمنی مواد ( )MSDSاز ساير قسمت هاي آن مهم تر است .شما بايد هميشه اسم ماده
را بخوانيد ،خطرات آن و نيازمندي هاي كاربري ايمن و طرز انبار كردنش را بدانيد و آگاه باشيد كه در مواقع
اضطراري چه بايد بكنيد.
 Material Safety Data Sheetـ1
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هدف اطالعات ایمنی مواد آگاه کردن افراد در مورد:
ساختار شیمیایی مواد
خصوصیات فیزیکی مواد با اثرات سریع بر سالمت که کار کردن با آنها را خطرناک می کند.
سطح حفاظتي پوششي كه جهت كار ايمن با مواد الزم داريد.
كمك هاي اوليه كه بايد هنگامي كه شخص در معرض مواد قرار مي گيرد مهيا باشد.
پيش زمينه هاي الزم جهت كار ايمن با جوش سرد ،آتش و عمليات روزانه.
چگونگي عكس العمل در برابر حوادث

اطالعات خطرات
بر روی سالمتی

اطالعات کارخانه
(سازنده)

مشخصات
شیمیایی

اقدامات پیشگیری
و احتیاطی برای استفاده
و کاربری ایمن

عناصر خطرزا

MSDS
کنترلهای
مواجهه با ابزار
حفاظت شخصی

خصوصیات
فیزیکی
خصوصیات
شیمیایی

عوامل خطرات
آتش سوزی و
انفجار

 ۹دسته اطالعاتی که باید در  MSDSمعرفی شوند

با توجه به تمام داده های باال در  ،MSDSاحتماالً شما همه چيزهايي را كه در مورد مواد نياز داريد نمي دانيد.
براي مثال اطالعات خطرات سالمتي معموالً به صورت عمومي نشان داده مي شود .متخصص ايمني و بهداشت
بايد قادر باشد در صورت نياز شما را كمك كند و اطالعات بیشتري دراختيارتان قراردهد.
در ابتدا تنها متخصصان بهداشت صنايع ،مهندسان شيمي و متخصصان ايمني تمايل داشتند از اطالعات
ایمنی مواد استفاده کنند .اما امروزه كارفرمايان ،كارگران و پاسخ گويان به فوريت ها و مواقع اضطراري و
هركسي كه نيازمند اطالعات در خصوص مواد مي باشد از این اطالعات استفاده می کند.
16
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واحد

يادگيري2

شایستگی رنگشناسی
رنگ کاری یکی از مهم ترین مشاغل صنایع چوب است؛
زیرا رنگ آمیزی اصولی می تواند یک کار را زیباتر جلوه دهد (شكل .)26

شكل 26ـ دو نمونه كار رنگ شده

رنگ کاری مصنوعات چوبی به دالیل زیر انجام می گیرد:
مقاومت کار ساخته شده در برابر عوامل جوی بیشتر می شود.
از نفوذ و تخریب حشرات جلوگیری می کند.
برای زیبایی و تزیین سطوح به کار می رود.
حالت بهداشتی و تمیزی به کار می دهد.

هدف توانمندسازی (مهارت های یادگیری)
هدف اين واحد يادگيري ،کسب مهارت شایستگی رنگ شناسي برای رنگ كاري سازه ها و مصنوعات چوبی
است.

مسائل ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی
نگرش

دقت و سرعت در کیفیت شناخت انواع رنگ هاي مورد استفاده در صنايع چوب و مبلمان
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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 شایستگیهای غیرفنی

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

1ـ رنگ های اصلی یا اولیه
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 ثانويه یا فرعی
از ترکیب رنگ های اصلی رنگ های ثانویه به دست می آید .به رنگ های ثانویه رنگ های مکمل نیز می گویند
(شکل .)28
رنگ های ثانویه شامل بنفش ،سبز و نارنجی می باشد
قرمز  +آبی = بنفش
قرمز  +زرد = نارنجی
آبی  +زرد = سبز

3ـ رنگهای ثالثیه
از ترکیب یک رنگ اصلی و یک رنگ ثانویه رنگ ثالثیه به دست می آید .نارنجي و قرمزـ نارنجي و زرد ـ سبز
و زرد ـ سبز و آبي ـ بنفش و آبي ـ بنفش و قرمز ،شش رنگ ثالثيه را تشكيل مي دهند (شكل .)30

 4ـ دایره رنگ

این دایره از  12رنگ تشکیل شده که شامل رنگهای اوليه ،رنگهای ثانویه و رنگهای ثالثیه میباشد (شكل.)29
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شكل 27ـ سه رنگ اصلي قرمز ،آبي و زرد شكل 28ـ سه رنگ اصلي و سه رنگ ثانويه شكل29ـ رنگ های اولیه و ثانویه و ثالثیه

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

زرد

پرتقالی
نارنجی
قرمز ـ

نارنجی

سبز ـ زرد

زرد

نارنجی

زرد ـ سبز

سبز

سبز

سبز
فیروزهای

قرمز

قرمز

آبی

ارغوانی

بنفش

نارنجی
قرمز ـ نارنجی

آبی ـ سبز

آبی

بنفش

زرد

پرتقالی

آبی ـ بنفش

آبی
آبی ـ بنفش

قرمز

بنفش

ارغوانی

شكل 30ـ دایره رنگ

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

 5ـ رنگ های اصلی نور
در سال  1666میالدی نیوتن پی برد که نور سفید از رنگ های مختلفی تشکیل شده که شامل قرمز ،آبی،
زرد ،سبز ،بنفش ،نارنجی و نیلی می باشد (شکل .)31
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شكل 31ـ تجزیة نور سفید به هفت رنگ

با ترکیب این هفت رنگ ،نور سفید به دست مي آيد و نورهای اصلی شامل رنگ های سبز ،نارنجی و بنفش
می باشد.

 6ـ اصول رنگ شناسی
رنگ ها از نظر روانی و احساس ،حالت گرما ،سرما ،شادی و غم را در انسان ایجاد می کند (شكل .)32
رنگ های سرد و گرم

رنگ های سرد

رنگ های گرم

شكل 32ـ رنگ هاي گرم و سرد

رنگ هایی را که به انسان حالت گرمی می دهد رنگ های گرم می نامند ،مانند قرمز ،نارنجی ،زرد و ....
رنگ هایی که 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.
20
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ـ رنگ قرمز
این رنگ پر قدرت ،فعالیت عمومی افراد را زیاد كرده و اثر تحریکی و خاصیت اشتها  آوری دارد؛ به همين دليل
وسایل آشپزخانه و رستوران ها را با رنگ قرمز می سازند (شکل .)33
ـ رنگ آبي
رنگي است صاف و آرام ،كه باعث تسكين دردهاي عصبي بدن مي شود .در اتاق عمل بيمارستان ها براي آرامش
بيماران از اين رنگ استفاده مي كنند (شكل .)34
ـ رنگ سبز
در آرامش اعصاب تأثیر فراوان دارد ،قدرت صبوری انسان را زیاد می کند و فشار خون را کاهش میدهد (شکل .)35

		

ـ رنگ زرد
شكل 33ـ رنگ قرمز

شكل 34ـ رنگ آبي

شكل 35ـ رنگ سبز

ـ رنگ زرد
نشانة نور و روشنی است .فهم و دانایی را زیاد می کند ،موجب تقویت فکر انسان می شود و در محیط های
آموزشی مناسب است (شكل .)36
ـ رنگ سفید
به فرد حالت هیجانی می دهد ،سمبل پاکی و پارسایی ،و نشانة صلح می باشد (شكل .)37
ـ رنگ سیاه
غیر محرک است ،و حالت سستی را افزایش می دهد (شکل .)38

شكل 36ـ رنگ زرد

شكل 37ـ رنگ سفيد

شكل 38ـ رنگ سياه

ـ رنگ خاکستری
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 ترکیب رنگ ها
از ترکیب رنگ ها با یکدیگر رنگ جدیدی به وجود می آید ،در زیر تعدادی از ترکیبات آورده شده است:
(شكل .)40
زرد +آبی = سبز
قرمز +آبی = بنفش	قرمز  +زرد = نارنجی
سیاه +سفید = خاکستری
سبز +آبی = فیروزه ای	قرمز  +مشکی = قهوه ای زرد  +سفید = لیمویی
سفید  +قرمز = صورتی
زرد

سبز

نارنجی

آبی

قرمز

بنفش

شكل 40ـ تركيب سه رنگ اصلي با يكديگر و به دست آوردن رنگ فرعي

فعاليت
کارگاهی
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ترکیب رنگ ها با یکدیگر را به کمک هنرآموز انجام دهید.
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الف) جدول لیست مواد و ابزارهاي الزم
مواد مصرفی

ردیف

عنوان

مقدار

واحد

ابزار های دستی

1

رنگ گواش

ماسک

2

رنگ روغني

قلم موی رنگ کاری

3

آب

4

تينر روغني

ظرف پالستیکی

5

مايع دستشويي

تخته رنگ سازی

6

شكل41ـ چند نوع رنگ مختلف

ابزار دستی ـ برقی

ظرف فلزی

قلم مو

شكل 42ـ تينر و رنگ روغني

شكل 43ـ  قلم موي رنگ كاري
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ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی
ـ تخته ترکیب رنگ برای ترکیب رنگ های گواش و قوطی ،برای ترکیب رنگ های روغنی به کار می رود.
ـ ابتدا به کمک یک قطعه چوب مقداری از رنگ گواش قرمز را با رنگ آبی ترکیب كنيد؛ كه رنگ بنفش
به دست مي آيد.
توجه مقدار رنگ قرمز یا رنگ آبی را به دلخواه مي توانيد کم و زیاد كنيد.
رنگ سیاه گواش را با رنگ سفید گواش ترکیب نمایید .یک رنگ خاکستری بهوجود میآید .با افزودن رنگ
سیاه ،رنگ خاکستری تیرهتر میشود و با افزودن رنگ سفید ،رنگ خاکستری روشن تر خواهد شد (شكل .)44
این عمل را با رنگ های دیگر انجام داده و نتیجه را یادداشت كنيد.
با ترکیب سه رنگ اصلی قرمز ،آبی و زرد ،رنگ تیره حاصل می شود.
رنگ قهوه ای روغنی و رنگ سفید روغنی را با یکدیگر ترکیب نمایید .رنگ به دست آمده ،قهوه ای روشن
خواهد بود (شكل .)45
قرمز  +سفید = صورتی
سیاه  +سفید = نوک مدادی
سیاه  +قرمز = قهوه ای

شكل 44ـ تركيب رنگ با گواش

شكل 45ـ تركيب رنگ روغني سياه و رنگ روغني سفيد

ج) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی
برای آنکه رنگ گواش رقیق شود از آب ،و برای رنگ های روغنی از تینر روغنی استفاده کنید.
در پایان كار ،پس از شستن دست ها با تینر روغنی (برای رنگ های روغنی) یا آب (برای رنگ های گواش)،
محیط کارگاه را نیز نظافت كنيد.
فعالیت
عملی
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این عمل را به رنگ های مختلف انجام داده و سپس نتایج آن را به مربی خود ارايه دهید.
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واحد

شايستگي كار با مواداوليه رنگ كاري

يادگيري3

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

هدف توانمندسازی (مهارت های یادگیری)
هدف اين واحد يادگيري ،کسب مهارت شایستگی بتونه سازي و بتونه كاري برای رنگ كاري سازه ها و مصنوعات
چوبی است.

مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی
نگرش

دقت و سرعت در کیفیت شناخت انواع بتونههاي مورد استفاده در رنگكاري صنايع چوب.

شایستگیهای 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 شایستگیهای غیرفنی

میتوان به كار گروهی ،آموزش دیگران ،فناوری اطالعات و ارتباطات،
تفكر سیستمی و تفكر خالق اشاره نمود.
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1ـ بتونه کاری مصنوعات چوبي

ـ تعریف بتونه :بتونه ها موادی هستند که برای پر کردن خلل و فرج ها ،ترک خوردگی ها ،زدگی ها ،تو رفتگی ها،
پوشاندن سر میخ ها و پیچ ها مورد استفاده قرار می گیرند (شکل .)46
در انتخاب و مصرف بتونه موارد زیر را در نظر بگیرید:
1ـ نوع چوب یا مواد چوبی که باید بتونه شود.
2ـ محلی که قرار است بتونه شود.
3ـ نوع رنگی که قرار است کار را پوشش دهد.
4ـ نوع آستر همرنگی که قرار است باعث تغییر رنگ در زمینة چوب شود.
بتونه های مورد مصرف در رنگ کاری صنایع چوب عبارت اند از:
بتونة چوب ،سر چوب ،هم رنگی ،روغنی ،مومی ،الکی ،فوری ،سنگی ،پالستیک
مواد تشكيل دهندة بتونه ها:
الف) پودر مل :رنگ آن سفید متمایل به زرد کمرنگ است و بیشترین سهم را در تهیة بتونه دارد (شكل .)47
ب) سینکا :پودری سفید و نرم است که برای روانی بتونه و پر کردن روزنه های خیلی ریز به بتونه اضافه
می شود (شكل .)47

شكل 46ـ ساخت بتونة هم رنگي

شكل 47ـ پودر مل و سينكا

ج) پودر سریش :در بتونة هم رنگی ،سریش به کار می رود .مقدار آن  10درصد مل است (شکل .)48
اگر مقدار سريش كم باشد( ،بتونه چسبندگي الزم را نخواهد داشت)
د) چسب سفید نجاری ( :)PVACهمان چسب سفيد موجود در كارگاه صنايع چوب است كه از آن براي
ساخت بتونه سرپشمي استفاده مي شود (شكل .)49

شكل 48ـ پودر سريش و مل
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شكل 49ـ تركيب خاك اره ،چسب سفيد و آب
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ه) انواع پودرهای رنگی (گِل های معدنی)
گِل اخرا :یا اکسید آهن ( )Fe3o2که به رنگ قرمز مایل به قهوه ای است (شكل .)50
گِل امرا :به رنگ قهوه ای تیره است.
گِل ماشی :رنگ آن زرد متمایل به نارنجی است.
گِل الجورد :به رنگ آبی تیره ،كه در رنگ سازی از آن استفاده می شود (شكل .)51
نیل پرطاووسی :رنگ آن سبز و به شکل 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 تيره مي كند .بهترین نوع آن دودة
بدون چربی است (شكل .)52

شكل  50ـ اضافه كردن گِل اخري به نمونه

شكل  51ـ پودر رنگي الجورد

شكل  52ـ پودر دوده

برای تهیة بتونة هم رنگی ،بايد ابتدا مل ،آب و سریش را با یک دیگر مخلوط ،و خمیر بتونه را درست كرده
سپس کم کم پودرهای رنگی را به آن اضافه نمود (شكل .)53

شكل  53ـ چند نمونه پودر رنگي
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دقت :قبل از ساخت بتونه همرنگي ،بايد کمی به سطح کار آب بزنيد و بتونه را شبیه محلی که آب خورده ،بسازید
(شكل .)54
درکارهایی که بايد آستری هم رنگی زده شود بهتر است قطعه چوبي از همان جنس آماده كنيد و سطح آن را
آستری بزنید ،سپس بتونه را شبیه جایی که آستری خورده است ،درست کنید (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 کار زد :ابتدا بتونة رقیق روی سطح کار زده
شود و پس از خشک شدن ،بتونة غلیظ (شكل .)56

شكل  54ـ آب زدن به بتونه هم رنگي

شكل  55ـ يك تخته آستري خورده

2ـ انواع روغن ها

شكل  56ـ استفاده از بتونه رقیق در مرحلة
اول

به منظور حفاظت چوب در برابر نفوذ رطوبت ،اشباع چوب ،بهتر چسبيدن بتونه به سطح كار وكم مصرف شدن
رنگ نهايي ،سطح كار را روغن اندود مي كنند (شكل .)57
روغن ها ،انواع و کاربرد و میزان چسبندگی متفاوتي دارند ،كه در ادامه به تعدادي از آنها اشاره شده است:
ـ روغن بزرک :یکی از روغن هایی که برای جال دادن طبیعی به چوب مورد استفاده قرار می گیرد روغن
بزرک می باشد (شكل .)58
خاصیت جالء دهندگی این روغن کم است ،بنابراین باید چند بار آن را روی سطح کار زد.
این روغن ریشة گیاهی داشته و به همین دلیل خاصیت اشباع کنندگی آن زیاد است از این رو ،بیشتر برای
محافظت چوب هایی به کار می رود که در مقابل گرما و آب مورد استفاده قرار می گیرند.
درکارگاه صنایع چوب برای محافظت و اشباع میز کار از این نوع روغن استفاده می شود.
روغن بزرک را مي توان با قلم مو يا کهنة رنگ کاری به سطح کار زد (شكل .) 59
استفاده از کهنه رنگ کاری این حسن را دارد که حرکت مالشی پارچه باعث ایجاد اصطکاک و نفوذ بیشتر
روغن بزرک مي شود.
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شكل  57ـ روغن اندود كردن سطح كار

شكل  58ـ روغن بزرک

شكل  59ـ زدن روغن بزرك با كهنه
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ـ روغن اليف :این روغن با رنگ قهوه اي روشن ،در دو نوع متفاوت در بازار موجود است:
نوع اول ،روغن الیف شماره  ،1که مخصوص ساخت بتونة روغنی است (شکل .)60
و نوع دوم آن ،كه برای روغن اندود کردن سطح کار مورد استفاده قرار مي گيرد.
از این روغن برای رنگ كاري ساختمان استفاده می شود و دیوارهای گچی رنگ نخورده را با آن اندود می کنند.
روغن الیف از چسبندگی خوبی برخوردار است و به کمک پارچه و قلم مو به سطح کار زده می شود .مدت زمان
خشک شدن آن  12ساعت حالل آن ،تينر روغني است.
روغن زدن به چوب باعث بهتر چسبیدن بتونه به کار خواهد شد .و براي زير كار نيز از روغن اليف استفاده
مي كنند (شكل .)61
ـ روغن اسکاتیف :رنگ این روغن قهوهای تیره و بسیار رقیق است خاصیت خشک شوندگی و چسبندگی
زیادي دارد ،و گاهي اوقات نيز در ساخت بتونة روغنی ،به جای روغن الیف مورد استفاده قرار می گیرد (شكل.)62

شكل60ـ  روغنالیفمخصوصبتونهروغنی

شكل  61ـ روغن اليف زير كار

شكل  62ـ روغن اسكاتيف

3ـ پوشش ها
اصطالح رنگكاري كه عموماً بهكار مي رود صحيح نبوده و غلط مصطلح بازار كار است و لغت صحيح و علمي
آنكه در تمامي كتب فرهنگستان به آن اشاره شده و مورد استفاده جديد قرار گرفته است عبارت پوششدهي
مي باشد .كه در اين كتاب بهعلت رايج بودن اصطالح رنگكاري در بازار ،از عبارت رنگكاري استفاده شده است.
رنگ عبارت است از مایعی که برای پوشش سطوح مختلف چوبی و غیر چوبی به کار می رود( .شکل .)63
رنگ ها معموالً از لحاظ براقیت و جال به دو دسته مات و براق تقسیم می گردد.
رنگ مات :به رنگ هایی که شفاف و براق نیستند و معموالً به صورت آماده در بازار به فروش می رسد.
رنگ براق :رنگ هایی می باشند که براقیت و روشنی دارند.
تذکر :تقریباً تمامی رنگ ها چه پوششی و چه غیرپوششی انواع مات ،براق و حتی نیمه براق دارند.
رنگ های مورد استفاده در صنايع چوب از لحاظ نحوه پوشش دهی بافت چوب به دو دسته تقسيم مي شوند.
 1رنگ های پوششی
 2رنگ های غیرپوششی (شفاف)
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4ـ رنگ هاي پوششي
این رنگ ها سطح چوب را می پوشانند به طوری که الیاف و موج های چوب از زیر رنگ دیده نمی شود .به
رنگ های پوششی رنگ های غیر شفاف نیز می گویند ( شكل .)64
ـ رنگ روغنی :این رنگ در قوطی های  12 ،4 ،1و  20لیتری در بازار عرضه می شود .البته رنگ های
نيم کیلویی و ربع کیلویی نیز وجود دارد (شكل .)65

شكل  63ـ كمد  رنگ شده

شكل 64ـ هواپیمای چوبي با رنگ پوشش
روغنی

شكل  65ـ چند نمونه رنگ روغني

واحد حجمی رنگ ،لیتر است؛ اما در بازار به صورت عامیانه به کیلو نیز سنجیده می شود.
رنگ های روغنی ترکیبی از پودر رنگ ،روغن جالء ،اسکاتیف ،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 کننده مخلوط کرد و رنگ مات از
آن به دست آورد (شکل.)67
ـ مورد مصرف رنگ های روغنی :این رنگ ها بیشتر در جاهایی که در معرض رطوبت و باران قرار دارند
مانند درحمام و دستشویی ،وسایل آزمایشگاه ،کابینت آشپزخانه ،در و پنجره های ساختمان و ...مورد استفاده
قرار می گیرد (شكل .)68

شكل66ـ چند نمونه رنگ روغنی مات و براق
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شكل  67ـ مات كننده رنگ روغني

شكل 68ـ یک  در رنگشده با رنگ روغنی
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برای ساخت این رنگ ،بايد آن را با تینر روغنی مخلوط کنید.
درصورت نبود تینر روغنی می توان از نفت یا بنزین استفاده نمود.
این رنگ را می توان به کمک قلم مو و پیستوله روی سطح کار زد (شکل های  69و .)70
زمان خشک شدن سطحی رنگ  4تا  6ساعت است ،اما پس از  12ساعت به طور کامل خشک می شود.
ناگفته نماند رطوبت هوا و درجه حرارت در خشک شدن رنگ تأثیر دارد.
ـ رنگ های فوری :این رنگ ها در دو نوع مات و براق و در قوطی های  4 ،1و  20لیتری به بازار عرضه
می شود.
حالل این رنگ ها تینر فوری است و با قلم مو و پیستوله به سطح کار زده می شود ( شکل .)71

شكل 69ـ  زدن رنگ روغني ،به كمك قلممو

شكل 70ـ  زدن رنگ روغن به كمك پیستوله

شكل 71ـ رنگ فوري ،و تينر فوري  4و  20ليتري

به علت خشک شدن سريع رنگ هاي فوري قلم مو براي اين كار مناسب نيست .زمان خشك شدن كامل اين نوع
رنگ 6 ،تا  8ساعت است (شكل .)72

روش غلط

روش صحیح

شكل72ـ استفاده از پیستوله

 5ـ رنگ هاي غيرپوششي (شفاف)
این رنگ ها قابلیت پرداخت داشته و جزء رنگ های هوا خشک می باشند.
این رنگ به صورت یک الیه نازک سطح چوب را می پوشاند به طوری که الیاف و نقش چوب در زیررنگ دیده
می شود .به رنگ های غیرپوششی رنگ شفاف نیز می گویند (شکل .)73
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در این نوع کارها پس از رنگ کاری ،الیاف و نقوش چوب ،رنگ طبیعی خود را حفظ کرده و رنگ زمینه چوب
نيز تغییر نمی کند (شكل .)74

شکل 73ـ نماياني الياف در رنگ غیر پوششی

شكل 74ـ میز سه تکه چوبي با خود رنگ طبیعی

در پوشش هاي شفاف بايد نهایت دقت را به خرج داد ،زيرا تمامي عيوب از جمله باختگي ،ترك ،شكاف ،گره،
اثرات سنباده ،بتونه از زير رنگ به خوبي نمايان است.
الف) سیلر :رنگ آن کرم است و براي پرکردن خلل و فرج و منافذ چوب به کار می رود.
این پوشش در قوطی های  4 ،1و  20لیتری عرضه مي شود ،و حالل آن تینر فوری است (شكل .)75
نقش سیلر در فرایند پوشش دهی ،پرکردن منافذ و خلل و فرج (چشمه ها) چوب می باشد و اکثرا ً در مراحل
اولیه رنگ کاری و قبل از پوشش رویه و نهایی مورد استفاده قرار می گیرد.
ب) کیلر :کیلر ،رنگی است شفاف که به عنوان رنگ نهایی مورد استفاده قرار می گیرد .حالل آن ،تینر فوری
بوده و مانند سیلر در قوطی های  4 ،1و  20کیلویی به فروش مي رسد (شكل .)76
ج) نیم پلی استر :نیم پلی استر رنگی است که برای جال دادن و براق کردن سطوح چوبی به کار می رود،و جزء
رنگ های نیمه هوا خشک می باشد (شكل .)77

شکل 75ـ سیلر و رنگ آن

شكل 76ـ كيلر فوري

شکل 77ـ نیم پلی استر و حالل های آن

نیم پلی استر از دو جزء زیر تشکیل یافته است:
 1رزین نیم پلی استر
 2کاتالیزور (خشک کن)
نیم پلی استرها در دو نوع مات و براق در قوطی های  4 ،1و  20لیتری همراه با خشک کن به فروش می رسد.
نیم پلی استر را با تینر فوری رقیق كرده و سپس به آن خشک کن اضافه می کنند (شكل .)78
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د) پلی استر :رنگ های پلی استر ،جزء رنگ های غیر هوا خشک و فوق العاده شفاف هستند (شكل  .)79این
رنگ از دو جزء تشکیل شده است:
 1مادة اصلی رنگ (رزين)
 2سخت کننده (هاردنر)
 3كاتاليزور (شتاب دهنده)
به همین علت به آن پلی استر  3جزئی نیز می گویند.
این رنگ به حالل نياز نداشته و به کمک پیستوله روی سطح کار پاشیده می شود ،و زمان خشک شدن اوليه
آن خیلی سریع می باشد (20تا  30دقیقه)؛
بنابراين هنگام كار بايد ،و دقت الزم را به کاربرد این رنگ در برابر مواد شیمیایی ،حالل ها و رطوبت بسیار
مقاوم می باشد (شكل.)80

شکل78ـ تینر فوری مخصوص نیمپلیاستر

شکل 79ـ کار رنگ شده با پلیاستر

شكل 80ـ مقاومت پلیاستر در مقابل
خراشیدگی

ه) روغن جال :این رنگ برای جال دادن سطوح چوبی و غیرچوبی به کار می رود به عنوان رنگ نهایی مورد
مصرف قرار گرفته و جزء رنگ های براق کننده 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 ،کهنة
رنگ کاری بدون پرز ،پيستوله ،و به روش غوطه وری روی سطح کار زده مي شود ( شكل .)82
این رنگ در مقابل رطوبت ،حرارت ،اسید و قلیاها مقاوم نیست و پس از آنکه مدتی از استفاده آن گذشت،
به رنگ زرد تمایل پیدا می کند .از روغن جال بیشتر در کارهای ارزان قیمت که ارزش چندانی ندارند استفاده
می شود (شكل .)83

شکل  81ـ روغن جال

شکل82ـ روغن جالء تینر روغنی و قلم مو

شكل  83ـ زدن روغن جال با قلم مو
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روغن جال در قوطی های  4 ،1و  20لیتری در بازار عرضه می شود.
و بهتر است پس از آنکه سطح کار خوب زیر کاری شده باشد روی سطح کار زد.
مدت زمان خشک شدن روغن جال به مواد خشک کننده و به کار رفته در روغن جال بستگي دارد؛ درصورت
به كار رفتن مواد خشك كننده؛ زودتر خشك مي شود.
ناگفته نماند كه بعضي از رنگ كاران ،از تينر فوري به عنوان رقيق كننده استفاده مي كنند كه در خشك شدن
سريع كار ،بسيار موثر است (شكل .)84
از روغن جال را مي توان با رنگ روغني هم مخلوط كرد ،كه باعث براقيت آن رنگ مي شود(شكل .)85

شكل  84ـ استفاده از تینر فوری در روغن جال

شکل 85ـ اضافه کردن روغن جال به رنگ روغنی

و) جوهرهای رنگی :درصنایع چوب جوهرهای رنگی را با توجه به حالل به کار رفته به گروه های آبی ،تینری
و روغنی تقسیم می کنند.
ـ جوهر آبی (هم رنگی آبی) :حالل این جوهرها آب است ،جوهرهاي آبي ،ارزان قيمت ،درخشان ،بادوام و
از همة هم رنگي ها روشن تر و واضح تر مي باشند (شكل .)86
تنها عیب جوهر آبی این است که بافت چوب را متورم می کند لذا در سطوح روکش شدة طبیعی ،مناسب
نیست (شکل .)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 کند.
ـ جوهر روغنی (هم رنگی روغنی) :حالل این جوهرها تینر روغنی است ،ولي از نفت و بنزین نیز مي توان
استفاده كرد .جوهرهای روغنی نفوذ خوبی دارند ،نفوذ آنها در چوب های نرم بیشتر است (شكل .)88
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شكل  86ـ آستری هم رنگی آب

شكل 87ـ آستری هم رنگی تینری

شكل  88ـ آستري هم رنگي روغني

برای نفوذ یک نواخت ،می توان قبل از آستری زدن ،روي بافت چوب را روغن بزرک مالید .این همرنگی ،ساده
و بی خطر است ولي بافت چوب را تغيير 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 روغني به نور حساسیت دارند؛ به همين دليل با شيشه هاي مخصوص به رنگ قهوه اي يا سياه در
بازار به فروش مي رسانند (شكل .)89
آستری ها را می توان به کمک پارچه بدون پرز ،قلم مو ،پیستوله و غوطه وری به سطح کار زد.
ز) آستری قیری (شاپان) :این آستری در قوطی های  4 ،1و  20کیلویی به رنگ های قهوه ای ،فندقی و مشکی
وجود دارد.
از این آستری می توان برای هم رنگ کردن سطوح چوبی استفاده کرد ( شكل .)90

شکل  89ـ الف ـ ظروف پالستیکی برای
جلوگیری از رسیدن نور به آستریها

شکل  89ـ ب

شکل90ـ آستري قيري قهوه اي و سياه

6ـ اکلیل ها
اکلیل ،پودر فلزی است که از فلزاتی مانند آلومینیوم (اکلیل نقره) ،برنز (اکلیل طالیی) ،مس (اکلیل مسی) و
سایر به دست می آید.
برای ساخت رنگ های متالیک از اکلیل استفاده می شود؛ و همان طور که در دستورالعمل رنگ فوری بیان شد
با افزودن اکلیل نقره به رنگ مشکی فوری مي توان رنگ نوک مدادي متالیک درست كرد.
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در شکل  91اکلیل طالیی و شکل  92اکلیل نقره نشان داده شده است.
اکلیل در بنزین حل می شود و کاربرد زیادی دارد .کاربرد اکلیل در ساخت انواع رنگ های الوان مانند رنگ
مرمری ،چرمینه کاری ابروباد ،پوست ماری و ...كاربرد دارد.

شکل92ـ اكليل نقره

شکل91ـ اكليل طاليي

7ـ سنباده
برداشتن الیة نازک از روی چوب و از بین بردن سطوح خشن به منظور ایجاد سطوح صاف و صیقل را
سنباده کاری مي گویند .سنباده کاری با دو روش دستی و ماشینی انجام می گیرد.
ـ سنباده کاری با روش دستی
در روش دستی ،سنباده را با دست گرفته و درجهت الیاف روی سطح کار سنباده می زنند .در روش سنباده کاری
دستی بهتر است از تخته سنباده استفاده شود که در ادامه به آن اشاره خواهد شد (شكل .)93
ـ آشنایی با انواع ورق سنباده
ورق سنباده از ذرات ساینده ای تشکیل شده است که نرم و قابل انعطاف و برای صاف و همواركردن سطح
چوب از آن استفاده می شود (شكل .)94
الف) سنباده ورقه ای :اين نوع سنباده به شكل مستطيل با ابعاد استاندارد  23×23سانتي متر و 28×14
سانتي متر مي باشد.
این ورقه ها را می توان بر تخته سنباده و صفحات ماشين هاي سنباده دستي برقي نصب نمود (شكل .)95

شکل 93ـ سنباده کاری با دست
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شکل 94ـ انواع ورق سنباده

شكل 95ـ سنباده ورقه اي كاغذي
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ب) سنباده رولی :اين نوع سنباده به صورت نوارهای رولی توپي با عرض های متفاوت عرضه می شود .طول
آنها معموالً  50تا  100متر می باشد (شكل.)96
هنگام استفاده ،به هر اندازه که الزم باشد می توان آن را بریده و مورد استفاده قرار داد.
این نوارها ممکن است به دور خود و يا به دور يك غلطك فلزي يا پالستيكي سوراخ دار پيچيده شوند كه داراي
پشت بند پارچه اي هستند (شكل 97و )98

شکل96ـ سنباده رولي

شکل 98ـ سنباده نواری پارچه ای

شکل 97ـ سنباده نواری کاغذی

ـ شمارة سنباده (درجه بندی ورقه های سنباده)
دانه های ساینده را در اندازه های مختلف طبقه بندی می کنند.
اندازه ها بر اساس عبور دادن دانه ها از شبکة موجود در سطح الک های مخصوص که در هر اینچ مربع  12تا
 600سوراخ دارد انجام می گیرد (شكل  99و .)100
دانة شماره  12درشت ترين و دانة شماره  600نرم ترين مي 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 کنند.
درجه بندی سنباده ها ممکن است براساس سیستم اروپایی ،انگِلیسی و یا هر دو سیستم طبق جدول زير
صورت مي گیرد.
فوق  العاده
نوع سیستم درجهبندی
نرم
سیستم

اروپایی

سیستم

انگِلیسی

خیلی نرم

نرم

متوسط

زبر

فوقالعاده
خیلی زبر
زبر

12-30 40 -80 80-120 120-150 160-200 220-380 400-600
…/

/..

/.

1

F1

F2

F3

در سنباده کاری باید به ترتیب از سنبادة فوق العاده زبر ،خیلی زبر و زبر استفاده کرد كه به تدریج اندازة
دانه های سنباده کوچک می شوند.
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در هنگام سنباده كاري با دست ،ورق سنباده را از عرض نصف نموده و آن را سه ال می کنند.
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 کاری استفاده کرد.

تخته سنباده

جنس سنباده
کاغذ سنباده
شماره سنباده
پشت سنباده
شکل99ـ سنباده شماره 100

شكل 100ـ ابعاد و نوع برش سنباده صفحه ای

ـ انواع سنباده از نظر جنس
کاربرد سنباده ها با توجه به انواعي كه دارند ،متفاوت است.
الف) سنباده پارچه ای :سنباده هایی هستند با پشت بند پارچه اي كه به سنبادة آهني نيز معروف اند .اين
سنباده ها به صورت رولی با عرض 14سانتی متر و طول  50متر و یا به صورت دیسکی به قطرهای مختلف و
سوراخ دار و حلقه اي به فروش مي رسد (شكل 101و .)102
در سنباده کاری دستی از این سنباده بیشتر در پرداخت سطح کار و برداشتن بتونه استفاده می کنند.
ب) سنباده کاغذی :از کم دوام ترین و کم اثرترین نوع سنباده ها هستند ،كه معموالً به رنگ کرم بوده و
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 کاری چوب به کار می رود ( شكل .)103

شکل101ـ سنبادة رولی پارچه ای
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شکل102ـ انواع سنبادة گرد ديسكي

شکل 103ـ سنبادۀ کاغذی

ج) پوست آب :کاغذ سنباده هایی هستند که چسب ضد آب (سیلیس) داشته ،نوع دانه های سایندة آنها
کربید کلسیم می باشد ،.و در دو نوع ضد آب و معمولی در بازار عرضه مي شوند.
از این سنباده بیشتر در پرزگیری سطح کار ،سنباده کاری سطح سیلرخورده و کیلرخورده مورد استفاده قرار
می گیرد (شكل .)104
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ـ تخته سنباده
چون کف دست صاف و یک نواخت نيست ،در هنگام سنباده کاری نمی توان سطح کار را پرداخت نمود،
از این رو از قطعه چوبی به ابعاد  12×5×3سانتی متر تهيه 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 کار ،سنباده پاره نشود.
در بعضی مواقع می توان از بالشتک های چوبی پنبه ای یا پالستیکی استفاده کرد و مزیت آن این است که
تعویض سنباده به سهولت انجام می گیرد (شكل .)106

شکل 104ـ پوست آب کاری

شکل 105ـ تخته سنباده

شکل 106ـ تخته پوست الستیکی

برای سنباده کاری جاهایی که افزار خورده یا شیار دارند ،بايد قطعه چوبی مخالف افزار موجود ساخته و سنباده
را روی آن نصب كرد و عمل سنباده زنی را انجام داد.
در جاهایی که گود یا برآمده است نيز می توان تخته سنباده ای به همان نسبت گود یا برجسته ساخته و با آن
عمل سنباده کاری را انجام داد (شكل  107و .)108

شكل 107ـ نمونه تخته سنباده

شکل 108ـ تخته سنباده براي قطعه افزارخورده
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واحد

يادگيري4

شايستگي كار با ابزارهاي دستي ،دستي برقي و نیوماتیک (پنوماتیک)
هدف توانمندسازی (مهارت های یادگیری)
هدف اين واحد يادگيري ،کسب مهارت شایستگی كار با ابزارهاي دستي ،دستي برقي و پنوماتيكي برای رنگ
كار يا توليدات و مصنوعات چوبی است.

مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی
نگرش

دقت و سرعت در کیفیت شناخت انواع بتونه هاي مورد استفاده در رنگ كاري صنايع چوب

شایستگی های غیرفنی
شایستگیهای غیرفنی
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 سیستمی و تفكر خالق اشاره نمود.

1ـ ابزار دستي پرداخت کاری
ابزارهای دستی پرداخت کاری شامل لیسه ،سوهان ،مصقل ،رنده ،کاردک ،لیسه و تخته بتونه می باشد.

ليسة پرداخت كاري
پرداخت کاری عبارت است از برداشتن قشر نازک از سطح چوب و در جهت الیاف آنکه این عمل باعث زیبایی
و صاف شدن سطح کار می شود (شكل .)109
از آنجا که در اثر بریدن و رنده کاری چوب ،اثر دندانه های اره و تیغه رنده روی سطح کار نمایان است ،به همین
منظور با توجه به نوع و فرم کار از انواع رنده ها و لیسه های متفاوت استفاده می کنند (شكل .)110
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دراثر بريدن و رنده كاري چوب ،اثر دندانه هاي اره و تيغه رنده روي سطح كارنمايان مي شود؛ كه به همين
منظور با توجه به نوع و فرم كار از انواع رنده ها و ليسه هاي متفاوت استفاده مي كنند.
قبل از پرداخت کاری باید به نکات ایمنی زیر توجه نمود.
 1لیسه را هیچ وقت در جیب لباس کار قرار ندهید ،زیرا ممکن است به دست شما و دیگران آسیب برساند.
 2هنگام کار با رنده پرداخت توجه کنید که تیغ رنده با میخ و یا اشیاء فلزی برخورد نکند (شكل .)111

شكل 109ـ پرداخت كاري روي
چوب

شکل 110ـ انواع رنده های
پرداخت

شکل111ـ احتمال برخورد رنده با میخ و
یا اشیاء فلزی

 3هنگام ليسه كاري و رنده زدن آستين لباس كار را باال بزنيد.
 4هنگام ليسه كاري ،قطعه كار را در گيرة ميز كار محكم ببنديد.
 5هنگام تيزكردن ليسه و تيغ رنده از دستكش ،ماسك و عينك محافظتي استفاده كنيد (شكل .)112
لیسه ،قطعه فلزی است که از آن براي پرداخت کاری سطوح چوبی ماسیو (توپر) ،یا صفحات مصنوعی
روکش شده و چندالیی استفاده می شود .لیسه دارای انواع مختلف زير است:
الف) لیسه معمولی یا صاف :قطعه فلزی به شکل مستطیل که قابلیت انعطاف پذیری خوبی دارد .ابعاد آن
 18×8سانتی متر و ضخامت آن  0/5تا  1/5میلی متر می باشد (شكل .)113
این لیسه دارای چهار طرف می باشد که هر چهار طرف آن قابل تیزکردن و استفاده است.
لیسة صاف بیشترین کاربرد را در رنگ کاری داشته و از آن برای پرداخت کردن سطوح صاف و هموار استفاده
می شود.
ب) لیسه دسته دار (لیسة بال کبوتری) :این لیسه دارای  2دسته درطرفین تیغ در وسط است که (شبیه
بال کبوتر) برای پرداخت کاری سطوح قوس دار مورد استفاده قرار می گیرد (شكل .)114
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شکل 112ـ استفاده از دستکش محافظ

شکل 114ـ لیسة بال کبوتری

شکل 113ـ لیسه معمولی

ج) ليسة 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 یک لبه :دارای یک دسته و یک تیغه می باشد.
ح) لیسة دولبه :دارای یک دسته و دو تیغه است (شكل .)116
و) لیسة  4لبه :دارای یک دسته وچهار تیغه می باشد.

شكل 116ـ ليسه با تيغة دو لبه

شکل 115ـ لیسه های فرم دار

ـ انواع روش تیزکردن لیسه
لیسه های پرداخت کاری مطابق شكل  117در چهار مرحله تیز می شوند.
1

٢

شكل 117ـ مراحل تيزكردن ليسه
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الف) مرحله سوهان کشی :ابتدا ليسه را بين فك هاي تنگ يا بين دو تكه چوب صاف و تخت قرار داده
و سپس آن را داخل گيره ببنديد ،به طوري كه لبة ليسه  1سانتي متر از فك ها باالتر باشد .اين عمل باعث
مي شود سوهان به گيره برخورد نكند.
به كمك يك سوهان تخت نرم ،لبة ليسه را تحت زاوية  30درجه سوهان كاري كنيد .اين عمل را آنقدر انجام
دهيد تا لبة ليسه پليسه پيدا كند (شكل .)118
توجه
ّ

سوهان را با فشار به جلو برانيد و هنگام عقب كشيدن ،به آن فشار وارد نكنيد.
ب) مرحلة سنگ نفت کشی :لیسه را روی سنگ نفت تخت بکشید تا آج های سوهان از بین برود (شکل.)119
ج) مرحله سنباده كشي :براي پرداخت لبة ليسه بايد آنرا با حركت خطي روي سنبادة شمارة  120و شمارة
 220بكشيد (شكل .)120

شکل 118ـ سوهان کشیدن روی نر لیسه شکل 119ـ کشیدن لیسه روی سنگ نفت شكل 120ـ كشيدن لبه ليسه به سنباده

د) مرحله مصقل کشی :برای آنکه پلیسه ها ثابت و یک نواخت شوند سطح کار را با وسیله ای به نام مصقل
و رنده مصقل ،مصقل کشی كنيد (شكل  .)121براي اين كار ،از مغار هم می توانید استفاده کنید به آن مغار
پلیسه هم می گویند.

سوهان
وسیله ای است برای پرداخت کاری سطوح صاف و منحنی (محدب و مقعر) که روی آن برجستگی هاي خطي
وجود دارد كه به آن آج سوهان مي گويند (شكل .)122
سوهان ها از نظر آج ،به سه نوع نرم ،متوسط و خشن تقسیم می شوند.
سوهان ها به شکل ها و اندازه های مختلف وجود دارند که می توان به سوهان گرد ،نیم گرد ،سه گوش ،چهار
گوش ،دم کاردی ،تخت و ...اشاره نمود (شكل .)123
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سوهان چهارگوش
سوهان سه گوش
سوهان دم کاردی با مقطع مثلث

سوهان دم کاردی با مقطع لوزی

شكل 121ـ مصقل كشي

شكل 122ـ سوهان

شکل 123ـ انواع سوهان

مصقل

قطعه فلزی است که برای تیزکردن لیسه مورد استفاده قرار می گیرد .مصقل ممکن است به شکل سوهان سه گوشي
باشد ،که آج ندارد (شكل .)124
مصقل ديگري نيز وجود دارد که دارای سطح مقطع دایره یا بیضی است؛ از آنها برای تیزکردن ابزارهای برنده
مانند کارد یا چاقو استفاده می شود (شكل .)125

شکل 124ـ مصقل لیسه

شكل 125ـ مصقل گرد

رنده
ناهمواری سطوح چوبهای بریده شده كه کام ً
ال صاف و مسطح نیست ،به وسیلة رنده از بین مي رود (شكل.)126
رنده ها به سه دسته تقسيم مي شوند:
الف) رنده هایی که برای تسطیح کردن به کار می روند.
ب) رنده هایی که برای اتصاالت به کار می روند.
ج) رنده هایی که برای سطوح قوس دار به کار می روند.
رنده های دستی به  2شکل چوبی و آهنی ساخته می شوند (شكل .)127
این رنده ها در اساس ،مشابه یکدیگرند ،اما جنس ،شکل ،شیوة تنظیم و کاربرد رندة آهنی بر نوع چوبی برتری
دارد.
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از معایب رنده آهنی می توان به خطر زنگ زدگی ،گران بودن و سنگین بودن آن اشاره نمود (شکل .)128

شکل 126ـ رنده کاری سطح چوب

شكل 127ـ انواع رنده های چوبی و آهنی

شكل 128ـ رنده آهني و تیغه های آن

رنده های پرداخت کاری و انواع آن :این رنده ها برای پرداخت کاری سطوح به کار می رود.
مانند رنده یک تیغ ،رنده دو تیغ ،رنده پرداخت.
تفاوت این رنده ها در چگونه قرارگرفتن تیغه در کوله ،زاویة برش ،و پهن و باریک بودن کوله می باشد.
ـ رنده یک تیغ :برای از بین بردن ناهمواری و خطوط رنده قاچی از رندة یک تیغ استفاده می کنند
(شکل  .)129
ـ رنده دو تیغ :این رنده مشابه رنده یک تیغ است و تفاوت در تیغ آنها است.
ـ رنده پرداخت :این رنده برای تسطیحو پرداخت سطوح کار مورد استفاده قرار می گیرد (شكل .)130
رنده کردن با رنده پرداخت از نظر کیفی بهترین مرحلة رنده کاری است ،بنابراین دقت کنیم همیشه بايد رنده
را کم تیغ مورداستفاده قرار داد.
ـ رنده بال کبوتری :برای رندیدن قوسی های داخلی و خارجی ،و نیم قوسی کاس و سینه ،از رندة بال کبوتری
استفاده می کنند (شكل .)131

شکل129ـ رنده یک تیغ چوبی

شکل 130ـ رنده پرداخت

شکل 131ـ رنده بال کبوتری

ـ تیز کردن تیغ رنده :تیغ های تیز کارآیی و ایمنی بهتری دارند و کار با آنها رضایت بخش است.
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بیشتر تیغ های ابزارهای دستی ،از فوالد ابزار مخصوص ساخته شده اند که برای تیزکردن آنها به سنگ زدن،
سوهان کردن و صیقل دادن نیازاست.
چون تیغ رنده ها یک طرفه هستند بنابراین همة آنها را می توان به یک روش تیز کرد.
الف)ماشین سنگ تیغ تیزکنی :هنگام سنگ زدن تیغ باید آنرا روی تکیه گاه ابزار ،كه روی ماشین سنگ
تعبيه شده است قرار داد (شكل .)132
هنگام سنگ زدن باید دقت کرد سطح تیغه اي یکنواخت و با زاویة  25درجه در پخ تیغ ،به وجود آید.
برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد تیغ ،بايد همواره آنرا داخل آب فرو برد تا خنك شود.
عمل سنگ زدن را بايد آنقدر ادامه داد تا یک لبة پلیسه دار ظاهر شود (شكل .)133
ب)سنگ زدن تیغ رنده :عمل برداشتن پلیسة باقی مانده روی لبة تیغ ،و به وجود آمدن یک لبة تیز و بدون
عیب را صیقل زدن می گویند .برای این منظور از سنگ نفت استفاده می کنند.
برای آنکه روی سطح سنگ نفت ،خوردگی ایجاد نشود از روغن سنگ که مخلوطی از نفت و روغن رقیق است،
استفاده می کنند (شكل .)134
پشت تيغة رنده را ابتدا روی سطح زیر سنگ نفت به طرف چپ و راست بكشيد ،سپس سنگ نفت را برگردانيد
و روی سطح نرم آن چند قطره روغن نفت بريزيد ،و عمل فوق را بار دیگر تکرار می کنید تا پلیسه برداشته
شود (شكل های  135و .)136
در پايان صيغل زدن ،یک تیغ رنده تیز و آماده در اختیار خواهد بود.

شکل 132ـ سنگ تیغ تیزکنی

0

25

شكل 133ـ لبة تیغه را با آب خنک کنید شکل 134ـ روغن یا نفت زدن روی سنگ

لبه
پخ

شکل 135ـ زاویة پخ تیغ رنده ها باید  25درجه باشد
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كاردك و ليسة بتونه كاري
کاردک قطعه فلزی به شکل مثلث متساوی الساقین است که رأس آن مثلث در دستة چوبی قرار دارد و در
اندازه و ابعاد مختلف ساخته می شود (شكل .)137
لیسه به شکل مستطیل و ذوزنقه است ،كه شکل مستطیلی آن دارای دستة فلزی يا پالستیکی می باشد.
لیسه و کاردک دو وسيلة ساده و ضروري براي بتونه كاري است كه از فلز قابل خمش و دارای فنریت ساخته
مي شود تا با آنها بتوان به راحتی عمل بتونه کاری را انجام داد.
از لیسه براي ماستیک کاری (اعمال بتونه به محصول موردنظر) و از کاردک برای برداشتن بتونه استفاده
می شود (شكل .)138

شکل 137ـ چند نمونه لیسه و کاردک

شکل138ـ برداشتن بتونه

تخته بتونه
براي ساختن بتونه رنگ كاري از تخته بتونه استفاده مي شود (شكل .)139
تخته بتونه ممکن است چوبی یا فلزی باشد ،كه البته نوع فلزي آن با ورق گالوانیزه بهتر است و در واقع تخته
بتونه را بايداز جنسی انتخاب كرد،که در اثر تماس با آب ،پرز نکرده و خراب نشود .پس از استفاده از ليسه
وكاردك آنها را كام ً
ال تميز بشویيد (شكل .)140

شکل 139ـ تخته بتونه برای ساخت بتونه

شکل 140ـ شستن و تمیزکردن لیسه و کاردک
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2ـ ابزار دستي رنگ كاري

پس از پرداخت كاري محصول ساخته چوب به كمك ابزارهاي دستي سطح كار براي رنگ كاري آماده مي شود.
بايد توجه داشته باشيدكه یک کار خوب ،هنگامي جلوه می کند و زیبا می شود که زیر کار خوبی داشته باشد،
یعنی می توان گفت بیش از  70درصد از کار رنگ کاری مربوط به پرداخت کاری ،سنباده زدن و بتونه کاری
می باشد (شكل .)141
ابزارها و دستگاه های رنگ کاری ،کمک می کنند تا عملیات رنگ کاری سریع تر و بهتر انجام گیرد (شكل .)142

شکل 141ـ یک نمونه کار رنگ شده

شکل 142ـ چند نمونه ابزار رنگ کاری

پارچه رنگ کاری :پارچه ها بیشتر در آستری ها و الک و الکل زدن به کار می روند.
از جمله جنس پارچه هایی که در رنگ کاری 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 کاری و از پارچه نخی بیشتر در زدن آستری های
هم رنگی و شاپان استفاده مي شود (شكل .)144

شکل 143ـ چند نمونه پارچه برای رنگ کاری
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توجه
ّ

از پارچه های نخی ،مي توان برای سیلر و کیلرزدن به سطح کار نیز استفاده كرد (شكل .)145
از پارچه های توری به عنوان صافی استری ها و رنگ ها استفاده می کنند.
نوعی پارچه به نام چلوار وجود دارد که در رنگ کاری الک و الکل به کار می رود .الی این پارچه مقداری پنبه
یا پشم قرار می دهند و به کمک نخ ،پارچه را می بندند .سپس آنرا داخل رنگ الک و الکل قرارداده و سطح
کار را الک و الکل می زنند (شكل .)146

شکل 145ـ استفاده از پارچه در الک و الکل کاری

شكل 146ـ زدن سیلر با کهنه رنگ کاری

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 تشکیل شده است.
توجه
ّ

دسته ها يا چوبي هستند يا پالستيكي (شكل .)147
موهای قلم مو ممکن است از موی طبیعی حیواناتی مانند سمور ،اسب و ،....و یا از مواد ,و الياف مصنوعی
ساخته شده باشد.
موهای طبیعی گران تر و مرغوب تر هستند.

توجه
ّ

درقسمت فلزی قلم موها ،شماره قلم به میلی متر یا اینچ حک شده است (شكل .)148
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ـ انواع قلم مو :قلم موها در اندازه و انواع مختلفی ساخته می شوند که مهم ترين آنها عبارتند از:
الف) قلم موی معمولی :این قلم مو با سطحي مقطعي تخت و صاف ،کاربرد زیادی در رنگ کاری چوب،
فلز و نقاشی ساختمان دارد .همچنین از این قلم مو برای شست وشو و تمیزکردن قیعات ماشین آالت نیز
استفاده می کنند (شكل .)149

شکل 147ـ .چند نمونه قلم مو  

شکل 148ـ قلم مو با موهای طبیعی

شکل 149ـ قلم موی معمولی

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

ج) قلم موی ساختمانی :از این قلم مو برای زنگ آمیزی رنگ های پالستیکی استفاده می شود .مانند قلم موی
معمولی است ،اما ضخامت آن بیشتر بوده و اندازة آن بزرگ مي باشد (شكل .)151
د) قلم موی طراحی :از این قلم مو برای رنگ آمیزی شیارها و قسمت های باری استفاده می کنند .مقطع این
قلم مو با قلم موهای دیگری متفاوت است (شكل .)152

شکل 150ـ قلم موی گرد

شکل 151ـ قلم موی ساختمانی

شكل 152ـ قلم موی مخصوص طراحي

ح) قلم موي مغاري :اين قلم مو یکی از ابزارهای رنگ كاري است .كه به گونههای بادبزنی ،تخت و گرد
تفکیک میشود .از متداولترین و پرمصرفترین قلمموهای مورد استفاده در سبک رنگ روغن قلمموهای ،۴
 ۱۲ ،۸هستند .و براي تعمير و بازسازي مبلمان ،همچنين رنگ زدن گوشه هاي باريك و شياركارهاي كوچك
چوبي به كار مي رود .و با توجه اينكه سر اين قلم موها شبيه مغارها مي باشد .به قلم موي مغاري معروفند
(شكل های  153و .)154
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شكل 153ـ قلم موي مغاري

شكل 154ـ نمونه ديگري از قلم مغاري

ـ روش شستن ،خشک کردن و نگهداری قلم موها
پس از استفاده از قلم موها در رنگ کاری ،بهتر است آنها را با رقیق کنندة همان رنگی که استفاده کرده اید،
شست وشو داده ،آن را خشک و درظرفي آویزان كنيد تا موهای آن نشکند.
هرگز برای خشک کردن 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 کننده ها نکنید؛ زیرا موهای قلم موها را با چسب مخصوص
به قسمت فلزی می چسبانند و این عمل باعث می شود موها کنده شده و بریزند .بهتر است فقط دو سوم موی
قلم موها وارد رقیق کننده ها شود.
ـ استفاده از حالل (تينر يا بنزين)
به ترتيب زير قلم ها را پس از پايان رنگ كاري شست وشو داده وتميز كنيد.
 1قسمتی از رنگ را که بر روی قلم مو وجود دارد با پارچه كهنه اي پاک نمایید.
 2مقداری تينر يا بنزين را در یک ظرف شیشه ای شفاف بریزید و قلم مو را بچرخانید تا رنگ آن حل شود.
 3چرخاندن قلم را ادامه دهید تا به خوبی رنگ قلم مو از بین برود.
 4برای اطمینان از خشک نمودن ،قلم مو را روی دستمال کاغذی بکشید.
 5موهاي 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
 6پس از اينكه رنگ از قلم مو پاك شد براي تميزي بيشتر قلم مو را در ظرف آب يا زير شير آب شست وشو
داده و آن را در ظرفي پالستيكي آويزان كنيد (شكل های  156و .)157

شكل 155ـ مراحل شست وشوي اوليه قلم مو با تينر

شكل 156ـ مراحل شست وشوي مجدد قلم مو با آب
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شکل 157ـ ظرف مخصوص قلم موها

نقش انداز طرح چوب
از این وسیله برای شبیه سازی بافت چوب استفاده می شود .درواقع با به کاربردن سطح محدب این ابزار ،با
زاویه های متفاوت ،می توان نقوش را با آن ایجاد کرد .نقش انداز الستیکی با شیارهای درشت ،متوسط یا ریز،
قالب گيري شده درجه درشت آن براي به وجود آوردن نقوش چوب بلوط و درجه ريز آن براي كاج مطلوب
مي باشد (شكل .)158
ـ نگه داشتن نقش انداز :نقش انداز را بايد بین انگشت شست و سر انگشتان به طوری که مرکز شیارهای
هم مرکز در گوشه پایین ابزار قرار داشته باشد (شكل های  159و .)160

شكل 158ـ ابزار نقش انداز

شكل 159ـ نگهداشتن ابزار

شكل 160ـ روش صحيح استفاده از نقش انداز

ـ نحوه ایجاد نقوش :برای شروع کار اگر فقط کار از نئوپان يا  MDFخام ساخته شده باشد ،بايد بعد از
انجام مراحل رنگ پوششي ،مثل رنگ روية تيره (مانند قهوه اي) را با كهنه يا قل مو بر روي كار زد .حال بايد
براي ايجاد نقش ،از ابزار نقش انداز به ترتيب زير استفاده نمود:
ـ شروع حرکت :نقش انداز را بايد نزدیک به یک انتهای قطعه کار قرار داد ،به طوری که لبة پایینی نقش انداز
در روی رنگ قرار بگیرد.
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ـ ایجاد نقش :نقش انداز را بايد به آهستگی در یک حرکت پیوسته تا انتهای کار كشيده و هم زمان با
چرخاندن قسمت محدب آن ،نقوش متفاوتی را ایجاد نمود.
ـ ترکیب حرکت و چرخش سطح محدب نقش انداز :درصورتي كه به نقش انداز ،هم زمان حركت و
چرخش داده شود ،نقوش متفاوتي به وجود مي آيد كه در زير ،به مهم ترين آنها اشاره شده است:
 1چرخش سریع سطح محدب نقش انداز روی سطح کار ،باعث به وجودآمدن نقشي خواهد شد (شكل .)161
 2با باال آوردن تدریجی و مداوم دسته به طرف باال چنین نقشي بر روی کار ظاهر می شود (شكل .)162

شكل 160ـ روش صحيح استفاده از نقش انداز

شكل 162ـ نقش برجسته

 3حرکت دادن نقش انداز بدون چرخش قسمت محدب ،نقشي مانند زير به وجود مي آورد (شكل .)163

شكل 163ـ چرخش نقش محدب

3ـ ابزار برقي و پنوماتيك
ابزارهای برقی و پنوماتیک در فرایند رنگ کاری در دو مرحله پرداخت کاری (سنباده زنی) و رنگ کاری مورد
استفاده قرار می گیرد.

انواع پیستوله
وسیله ای است که برای پاشیدن رنگ روی سطح کار به کار می رود.
پیستوله در اشکال مختلف وجود دارد مانند :پیستوله کاسه باال ،پیستوله کاسه پایین ،پیستوله سایه زن و
پیستوله مخصوص خط تولید (شكل .)164
الف) پیستوله کاسه باال :بیشترین کاربرد را در رنگ کاری دارد.
رنگ از طریق نیروی جاذبه رنگ پاش را تغذیه می کند (شكل .)165

ب) پیستوله کاسه پایین :این پیستوله بیشتر برای رنگ آمیزی سقف و جاهایی به كار مي رود ،که امکان
استفاده ازپیستولة کاسه باال وجود ندارد .درواقع رنگ موجود در کاسه ،توسط مکیدن به داخل پیستوله
کشیده می شود (شكل .)166
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شکل164ـ نمونهای از انواع پیستولهها

شكل 165ـ پيستوله كاسه باال

شكل 166ـ پيستوله كاسة پايين

ج) پیستولة سایه پاش :اندازه آن از پیستوله معمولی کوچک تر است .سیستم آنها فرقی با پیستولة معمولی
نداشته و از آن برای پاشیدن رنگ بر روی لبه های کار ،زهوار و ...استفاده می کنند (شكل .)167
د) پیستولة مخصوص خط تولید :این پیستوله ها با ابعاد و اندازه هاي مختلف ،فاقد کاسة رنگ بوده و در
کارهای سری و خطوط تولید مورد استفاده قرار می گیرند .مخزن رنگ آن در بیرون کارگاه 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...که در رنگ کاری چوب
کاربرد چندانی ندارد.
اجزای پیستوله
پيستوله ها از هر نوعي كه باشند ،اغلب داراي قسمت هاي مختلف به شرح زير مي باشند:
1ـ تفنگ رنگ پاشی :شامل دستة پیستوله و ماشه است.
2ـ کاسه پیستوله :داخل آن رنگ ریخته می شود؛ كه به آن مخزن رنگ نیز می گویند (شكل .)169

شکل 167ـ پیستوله سایه پاش

شكل 168ـ پیستوله مخصوص خط تولید

شکل 169ـ مخزن پیستوله

3ـ پیچ تنظیم مواد :تنظيم كنندة خروج رنگ از پیستوله مي باشد (شكل .)170
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4ـ پیچ تنظیم هوا :باز و بسته کردن این پیچ ،فشار هوای ورودی را تنظیم می کند(شكل .)171
 5ـ پیچ تنظیم پردة رنگ :با بازکردن آن ،رنگ به صورت پودري پخش مي شود و با بستن آن ،پاشش رنگ
تیز خواهد بود (شكل .)172
 6ـ 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.
 8ـ طرح رنگ :با چرخاندن آن ،جهت پخش رنگ عوض می شود.

شکل 170ـ پیچ تنظیم مواد

شکل 171ـ پیچ تنظیم هوا شکل172ـ پیچ تنظیم پرده رنگ

ماشین های پرداخت

شكل 173ـ  محل اتصال
شیلنگ باد

عمليات سنباده زني به وسيلة ماشين هاي سنباده دستي برقي
ماشين سنباده دستي برقي يكي از متداول ترين ابزارهايي است كه براي سنباده كاري مورد استفاده قرار
مي گيرند ،و به طور كلي در انواع مختلف ماشين سنبادة تسمه اي (نواري) ،غلتكي ،ديسكي ،و لرزشي ساخته
شده اند.

دستگاه سنباده دیسکی یا ماشین پوست
از این دستگاه برای پرداخت کاری در مراحل اولیه استفاده می شود و در اثر سنباده كاري با این دستگاه،
خطوط مدوری روی کار ایجاد می شود که در مراحل بعدي بايد از بين بروند .اجزاي اين دستگاه در شكل
 174و  175ديده مي شود.

شکل 174ـ اجزای سنباده دیسکی
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1ـ صفحه فلزی
						
تقسیم بندی صفحه ماشین پوست از نظر جنس 	 2ـ صفحه الستیکی
3ـ صفحه پالستیکی
						

شكل 175ـ انواع صفحه ماشين پوست

براي چسباندن سنباده به صفحة اين دستگاه ،از چسب فوري استفاده مي شود؛ به اين ترتيب كه بايد به هردو
سطح چسب زده منتظر ماند تا خشك شوند؛ تا حدي كه انگشت به آن نچسبد .آنگاه مي توان دو سطح را به
هم چسباند (شكل های  176و .)177

شكل 176ـ چسب زدن به کاغذ سنباده
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دستگاه سنباده نواري
عمليات پرداخت روي سطوح اوراق فشرده و روكش شده را مي توان با دستگاه يا ماشين سنباده نواري انجام
داد .براي چوب توپر ،بايد سنباده كاري در جهت الياف انجام گيرد ،در غير اين صورت ،خطوطي روي كار ظاهر
مي شود ،كه زير رنگ ،نمايان تر خواهد شد (شكل .)178
ماشين سنباده نواري داراي يك نوار سنباده است كه به صورت پيوسته روي غلتك هايي كه در دو انتهاي
ماشين قرار دارد ،حركت دوراني مي كند.
يك غلتك آن به موتور متصل است و غلتك ديگر به طور كشويي حركت كرده و عمل سفت و شل كردن
نوار سنباده را انجام مي دهد .اندازة اين ماشين ها با اندازة نوار سنبادة آن مشخص مي شود و به وسيلة كليد
مخصوص ،مي توان متناسب با نوع و كيفيت كار ،دستگاه را تنظيم نمود.

دستگاه سنباده لرزان
به ماشين سنباده لرزشي ،سنباده زن محوري نيز مي گويند؛ بدين معني كه بالشتك زيرين آن حركتي محوري
(نسبت به محور موتور) برروي كار دارد .از اين اغلب براي سنبادههاي نرم استفاده مي شود .حركت بعضي از اين
نوع ماشين ها بسيار كم است؛ در نتيجه آنها را براي سنباده زني يا پوليش (پرداخت كاري در رنگ) بسيار ظريف
و متناسب مي سازند (شكل .)179

شكل 178ـ سنباده نواري

شكل 179ـ سنباده لرزان

پرداخت كاري با سنباده لرزشي براي سطوح اوراق فشرده (چنداليي ها) ،صفحات روكش شده (روكش طبيعي)
با چوب هاي ماسيو (توپر) مورد استفاده قرار مي گيرد.
با توجه به اينكه هنگام كار مي توان به طور طولي و عرضي عمل سنباده زني را انجام داد ،زيرا به وسيلة آن از
سنباده خيلي نرم استفاده مي شود ،اما در مرحلة پاياني كار ،بايد سعي كرد سنباده كاري درجهت راه الياف
و طول كار انجام گيرد.
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روش تعويض سنبادة ماشين سنباده لرزشي:
كف ماشين سنباده را از راه طول و عرض اندازه گيري كنيد .پس از انتخاب شمارة از نظر زبري و نرمي (با توجه
كار و كيفيت موردنظر) ،آنرا از رول يا توپ ،طوري ببريد كه عرض آن با عرض كف سنباده برابر باشد ،اما طول
آن ،بسته به نوع ماشين ،از  5تا  7سانتي متر بيشتر درنظر گرفته شود .سپس دو گيره ،عقب و جلو ماشين را
آزاد كنيد ،قسمت ابتدا و انتهايي سنباده را در داخل گيره هاي عقب و جلوي ماشين قرار دهيد و گيره ها را
برگردانيد تا سنباده را محكم بگيرد .دقت كنيد كه ورق سنباده در اين حالت كام ً
ال در وضعيت كشيدگي قرار
گرفته باشد (شل نباشد) .دربعضي از انواع ديگر ماشين هاي سنباده لرزشي ،ورق سنباده روي صفحه ماشين
كه از نوعي مواد مخصوصي ساخته شده است نصب مي گردد.
         

کمپرسور

ـ کمپرسور :دستگاهی است كه هواي فشرده توليد مي كند و در بازار به پمپ باد معروف مي باشد (شكل .)180
ـ ساختمان کمپرسور :کمپرسورها در اندازه و شکل های مختلف ساخته می شوند ،اما اساس کار همة آنها
یکی است (شكل های 181و  182و .)183

58

شكل 180ـ پمپ باد

شكل 181ـ كمپرسور با مخزن افقي

شکل 182ـ کمپرسور با مخزن عمودی

شکل 183ـ دو نوع کمپرسور قابل حمل و سبک

پودمان  :1انتخاب مواد و ابزار رنگکاری

دستگاه با برق تک فاز و سه فاز کار كرده و دارای دو موتور می باشد .موتور الکتریکی توسط تسمه ،انرژی را
به موتور مکانیکی منتقل می کند.
ـ اصول کار با انواع کمپرسور هوا
با به حرکت درآمد پیستون و سوپاپ ،باد داخل مخزن (تانک) کمپرسور جمع و ذخیره می گردد .این باد براي
مصرف ،از طریق شیر تانک خارج می شود.
کمپرسورها دارای موتورهای مکانیکی یک سیلندر ،دو سیلندر و چهار سیلندر هستند ولي مالك خريد آنها
در بازار ،ليتر مي باشد ،كه حجم مخزن كمپرسورها به ليتر سنجيده مي شود.
مالک خرید کمپرسور در بازار لیتر می باشد و حجم مخزن کمپرسورها به لیتر سنجیده می شود.
نکته

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

فشارشکن
فشارشکن دستگاهی است که بين كمپرسور و پيستوله قرار می گیرد .این دستگاه به فشار سنج مجهز است
كه فشار هوا را برحسب پوند بر اینچ نشان می دهد؛ و یک شیر در زیر دارد که فشار هوای کمپرسور را تنظیم
می کند (شكل .)184
ـ ساختمان فشارشكن :فشارشکن ها دارای دو مخزن هستند که آب و روغن موجود در هوای کمپرسور را
گرفته و فقط هوای خالص را به سمت پیستوله هدایت می کنند (شكل .)185
ـ تعمیرات و نگه داری کمپرسور ها و فشارشکن
بعد از مدتي كاركردن داخل مخزن کمپرسور ها آب جمع می شود که علت آن نفوذ رطوبت هوا به داخل مخزن
است (شكل .)186

شكل 184ـ دستگاه تنظيم كنندة فشار

شكل 185ـ ساختمان فشارشكن

شکل 186ـ شیر تخلیه آب و روغن اضافی
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براي تخلية آب به ترتيب زير عمل نماييد:
ابتدا برق كمپرسور را قطع ،و هواي داخل مخزن را خالي كنيد ،سپس پیچ تخلیه را باز نماييد تا آب اضافی
داخل مخزن خارج شود.
پس ازخروج كامل آب ،پیچ تخلیه را ببندید.
روغن کمپرسور را بايد هر هفته بازدید كرد .تا در صورت کم شدن به آن روغن اضافه نمود (شكل .)187
اگر روغن کثیف شده باشد ،بايد آنرا عوض كرد.
توجه

اغلب کمپرسور ها دارای کلیدی هستند که بعد از پرشدن مخزن از باد ،جریان برق را قطع کرده و موتور
دستگاه از کار می افتد .اگر این عمل اتفاق نيفتاده ،کلید را بايد تعمیر یا تعویض كرد (شكل .)188

اگر مخزن کمپرسور بیش از حد پر شده باشد ،در باال یا کنار مخزن ،سوپاپی قرار دارد که هوای اضافي را
خارج می کند (شكل .)189
توجه

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

شکل 187ـ مخزن روغن یک کمپرسور شکل 188ـ جعبه کلید قطع و وصل جریان شكل 189ـ سوپاپ کمپرسور برای خروج
هوای اضافی
برق
دو سیلندر

نکات ایمني و حفاظتی کمپرسورها
ـ سیستم هوای فشرده (کمپرسور باید) خارج از اتاق رنگ کاری باشد.
برای انتقال می توان از سیستم لوله کشی باد استفاده كرد.
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ـ کمپرسور پس از مدتی کارکردن و خروج هوا از داخل مخزن ،به طور اتوماتیک روشن می شود از نزدیک شدن
و دست زدن به تسمه و دیگر قسمت های خطرناک کمپرسور اجتناب نمایید.
ـ در هنگام انتقال کمپرسور دقت کنید كه کمپرسور به پهلو خم نشود ،زیرا ممکن است به دستگاه آسیب
رسیده و یا روغن داخل کمپرسور بیرون بریزید (شكل .)190

شکل 190ـ هیچ گاه کمپرسور را به پهلو نخوابانید

ـ پس از پایان هرکاری کمپرسور را بادگیری نموده و برق آنرا قطع كنيد.
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ارزشيابي شايستگي انتخاب مواد و ابزار رنگ کاری
شرح كار:
ـ پيشگيري از حوادث و رعایت نكات ايمني در رنگ کاری
ـ انتخاب ابزار و مواد اوليه رنگ كاري
ـ انتخاب ا نواع رنگ
ـ بتونه كاري و سنباده زني
ـ پرداخت كاري با ماشينهاي دستي
استاندارد عملكرد:
با استفاده از مواد اوليه رنگ كاري و ماشينهاي سنباده لرزان ،سنباده بشقابي و سنباده غلتكي و ساير ابزار و تجهيزات و مطابق با استاندارد ملي پرداخت كاري كند.
شاخصها:
ـ استفاده از لوازم ايمني فردي و حفاظتي در رنگ كاري
ـ انتخاب مواد اوليه پرداخت و رنگ كاري
ـ ساخت بتونه و بتونه كاري
ـ پرداخت و سنباده كاري دستي
 سنباده كاري با ماشين هاي سنبادهشرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرايط:
1ـ كارگاه رنگ كاري مبلمان استاندارد به ابعاد  8 × 12متر مربع داراي تهويه كافي و فونداسيون مناسب براي نصب دستگاه و سيستم مكنده و نوركافي به انضمام لوازم ايمني
و نوركافي و سيستم سرمايشي و گرمايشي ايمن
2ـ اسناد :نقشه انواع قاب دكوري
3ـ ابزار و تجهيزات :ماشين سنباده غلتكي ـ ماشين سنباده لرزان ـ ماشين سنباده بشقابی ـ كاردك ـ لیسه
4ـ زمان 5 :ساعت
ابزار و تجهيزات:
ماشين سنباده غلتكي نواري ـ ماشين سنباده غلتكي ـ ماشين سنباده لرزان ـ ماشين سنباده بشقابي
معيار شايستگي
مرحله كار

رديف
1

انتخاب مواد اوليه پرداخت و رنگ كاري

2

2

ساخت بتونه

2

3

بتونه کاری

1

4

پرداخت و سنباده کاری دستی

1

5

سنباده زنی با ماشین سنباده

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

62

حداقل نمره قبولي از 3

2

نمره هنرجو
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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

64

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.
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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

پودمان   :2زیرسازی رنگکاری

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
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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
75

 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
81

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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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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شكل    55ـ ليسه كشي در جهت الياف
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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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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

پودمان   :2زیرسازی رنگکاری

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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پودمان 3

رنگکاری مبلمان چوبی

109

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯽ ﺑﺮده اﯾﺪ
برای رنگ كاري نهايي هر پروژه چوبی چه مراحلي بايد طي شود؟
تركيب رنگ ها قبل از پاشيدن رنگ چگونه انجام مي شود؟
نقش رنگ كاري نهايي در سازه های چوبی چیست؟
ﺑﺮاي رنگ كاري سازه های چوبی از چه نوع رنگ هايي ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ پوشش ﺑﺮاي محصوالت چوبي داراي ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ باید باشد؟
ﺑﺮاي رنگ كاري پروژه هاي چوبی از ﭼﻪ ابزارهايی ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺲ از پايان اﯾﻦ واﺣﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد كه پس از زيرسازي مناسب رنگ كاري مبلمان
را به صورت دستي و ماشيني مانند پيستوله انجام دهد.

هدف توانمند سازی (مهارت های یادگیری)
هدف اصلي اين پودمان ،کسب مهارت شایستگی رنگ كاري برای سازه ها و مصنوعات چوبی است.
اهداف فرعي اين پودمان ،کارکردن با ابزارهای دستی و ابزارهای دستی برقی مناسب و موردنیاز برای رنگ كاري،
از جمله دستگاه پيستوله و كمپرسور باد ميباشد.

مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی
نگرش

دقت و سرعت در کیفیت زيرسازي مناسب براي رنگ كاري پروژه در هنگام کارکردن و در پايان کار.

شایستگی های غیر فنی
شایستگی های غیر فنی

110

اخالق حرفهای

در انجام كارگروهی مسئولیتپذیر باشید.

یادگیری مادامالعمر

همیشه در حال یادگرفتن باشید.

نوآوری و كارآفرینی

در انجام فعالیت كارگاهی خالق و كارآفرین باشید.

مدیریت منابع

از مواداولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جویی كنید.

سایر شایستگیهای غیر فنی

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

يادگيري8

شايستگي آستري كاري و پوشش دهي با پوشش هاي رنگي
١ـ اندود كردن سطح كار
به منظور حفاظت چوب در برابر رطوبت ،اشباع چوب ،بهتر چسبیدن بتونه به سطح کار و کم مصرف شدن
رنگ نهایی سطح کار را روغن اندود می کنند.
اندود کردن سطح کار با روغن بزرک:
مقداري روغن بزرك داخل يك قوطي بريزيد؛ براي رقيق كردن آن مي توانيد مقداري تينر روغني یا روغن
خشك كنندۀ اسكاتيف اضافه نماييد ،سپس به وسيلۀ يك قلم مو تمام سطح چوب را آغشته کنید تا سطح
كار كام ً
ال اشباع شود .بهتر است اين كار روي ميز كار كارگاه انجام شود؛ که براي اين كار باید ابتدا تمام سطح
صفحۀ ميزكار را تميز کنید ،به طوري كه عاري از هرنوع ميخ ،پيچ و گرد و غبار باشد.
درصورت وجود رنگ يا چسب روي ميزكار ،مي توانيد آن را با رنده و ليسۀ پرداخت برطرف نمایید (شكل .)1
دقت شود که پس از پايان بتونه كاري:
به كمك قلم مو یا كهنۀ رنگ كاري ،سطح میز را روغن كاري کنيد (شكل .)2

شكل  1ـ استفاده از ليسه براي برداشتن مواد اضافي

شكل 2ـ استفاده از كهنه رنگ كاري براي نفوذ بهتر روغن بزرك

از دستكش و ماسك تنفسي استفاده کنید.
پس ازخشك شدن مي توانيد اين عمل را دوباره انجام دهید.
در پايان ،قلم موها را با حالل هاي به كار رفته تميز ،و خشك
کنید ،سپس همۀ مواد ابزار و وسايل را جمع ،و محيط كارگاه
را نظافت نمایيد.
قلم مو را درون ظرفي كه محتوي حالل مناسب است شست وشو
دهید ،و از ريختن حالل روي قلم مو به منظور شست وشوي
آن خودداري كنيد؛ زيرا در اين صورت عالوه بر خوب تميز
نشدن قلم مو ،حالل بيشتري مصرف خواهد شد (شكل .)3

شكل 3ـ شستن قلم مو با حالل به روش صحيح
111

مقداري از روغن اليف را داخل يك قوطي ريخته
سپس روي آن كمي تينر روغني بريزيد و با همزن
چوبي ،به خوبي آن را به هم بزنید (شكل .)4

شكل 4ـ رقيق كردن روغن اليف با تينر روغني

براي دست اول ،روغن اليف را رقيق تر كنيد تا بهتر در چوب نفوذ كند ،سپس آن را از صافي عبور دهيد.
چون اين روغن حالت چربي و چسبندگي زيادي دارد ،سعي كنيد از دستكش استفاده کنید (شكل .)5
با استفاده از قلم مو یاكهنۀ رنگ كاري سطح كار را روغن اندود كنيد (شكل .)6

شكل   5ـ استفاده از دستكش الستيكي

توجه

112

شكل   6ـ روغن اندودكردن با روغن اليف وقلم موي پهن

قبل از روغن كاري ،سطح كار را از گرد و غبار پاك كرده و بعد از روغن كاري نیز قطعه كار را در
جايي بدون گرد و غبار قرار دهيد.
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٢ـ آستری کاری
آستری کاری به مجموعه عملیاتی گفته می شود که هدف آن تغییر رنگ زمینه چوب به رنگ دلخواه است و
در مواردی موجب کاهش نفوذپذیری سطح برای رنگ رویه با پوشش نهایی می گردد.
آستري ها در سه شكل وجود دارند كه همۀ آنها در رنگ هاي مختلف در بازار يافت مي شوند.
 1آستري فوري ،كه حالل آن تينر فوري است.
 2آستري روغني كه حالل آن تينر روغني است.
 3آستري آبي كه حالل آن آب مي باشد.
پس از سنباده كاري ،گرد و غبار بتونه را به كمك هواي فشرده از سطح كار دور کنید.
دستورالعمل كارگاهي آستري كاري :قبل از شروع كار مواد و وسايل زير را آماده كنيد.
جدول لیست مواد و ابزارهاي الزم
ردیف

مواد مصرفی

ابزار های دستی

1

كهنه رنگ كاري

لیسه صاف

2

روغن بزرك

قطعه كار

3

ماسك مناسب

دستكش

4

روغن اليف اسكاتيف

میزکار

5

تينر روغني

صافي

6

لباس كار

7

قلم موي پهن و باريك

ابزار دستی ـ برقی
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آستری قیری يا شاپان
فعالیت
كارگاهي

1
مقداری شاپان در یک ظرف ریخته و آن را با بنزین رقیق می کنند .چون بنزین فرار است ،به مقدار
3

بنزین ،بنابراين در بنزين مقداري نفت بريزيد تا آستری سریع خشک نشود (شكل .)7
مقدار شاپان به مقدار آستری که می خواهید درست کنید دارد بنابراين برای کمرنگ کردن آستری مقدار
بنزین و نفت را بیشتر کنید (شکل .)8

شكل  7ـ رقیق کردن آستری قیری با بنزین

شکل   8ـ اضافه کردن نفت به آستری قیری

این آستری را با کهنة بدون پرز روی سطح کار کشیده ،سپس با پارچة خشک دیگر روی آن بكشيد تا خشک
شود (شكل .)9
توجه

نفوذ آستری در چوب زیاد است بنابراین باید قبل از آستری سر چوب ها و گره ها را آب بزنید ،این
عمل باعث می شود آستری کمتر نفوذ کرده و سطح کار تیره نشود (شکل .)10

شكل 9ـ زدن آب روی کار قبل ازآستری زدن
114

شكل 10ـ آستری شاپان روی صندلی
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واحد

يادگيري9

شايستگي پوشش دهي پوشش هاي غير شفاف (رنگ كاري پوششي)
رنگ پوششي به معناي پوشش سطح چوب است ،به طوری كه الياف و نقوش چوب ديده نشود .اين نوع رنگ
(پوششي) بيشتر براي صفحات فشردۀ چوبي كاربرد دارد.
١ـ رنگ هاي فوري
رنگ هاي فوري ،رنگ هايي هستند كه حالل آنها تينر فوري  10000و درصورت آميخته شدن با بنزين يا
نفت که حالل رنگ هاي روغني هستند ،دچار دلمه شدن يا بريدگي رنگ مي گردند.
رنگ هاي فوري ،سريع تر خشك مي شوند و امروز
كام ً
ال جاي رنگ هاي روغني را گرفته اند و در بازار
به نام رنگ فوري اتومبيل يا رنگ فوري چوب
عرضه مي شوند .از مهم ترين رنگ هاي فوري كه در
رنگ كاري چوب مورد استفاده قرار مي گيرند رنگ
اخري (قرمز) ،گل ماشي (زرد) و مشكي است كه
تقريباً پايۀ رنگ چوب را مي سازند و از آنها اغلب در
ساخت همرنگي استفاده مي شود (شكل .)11
شكل 11ـ چند نمونه رنگ فوري
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فعالیت
كارگاهي

الف) جدول فهرست مواد و ابزارهاي الزم
ردیف

ابزار های دستی

مواد مصرفی

1

كهنه رنگ كاري

لباس کار

2

روغن بزرك

ماسک تنفسی

3

ماسك مناسب

عینک ایمنی

4

دستکش

دستکش

5

تینر فوری

میزکار

6

بتونه فوری

لباس كار

7

سنباده

قلم موي پهن و باريك

8

رنگ فوری

9

کیلر

ابزار دستی ـ برقی
پیستوله

با توجه به اینکه قبل و بعد از آستری کاری الزم است سطح کار بتونه کاری شود .ساخت بتونه نیز در
پودمان  ٢قب ً
ال گفته شده لذا ادامه کار دستورالعمل کارگاهی رنگ به ترتیب زیر می باشد.
ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی:
 1بتونۀ آبي موردنياز را با تركيب مل ،سريش و آب شكل  12بسازيد.
 2صفحه فشردۀ چوبي را ماستيك كاري كنيد (شكل .)13

شكل 12ـ بتونه آبي
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 3پس از خشك شدن بتونه ،با استفاده از تخته پوست يا سنباده نرم  ،220سطح را سنباده بزنيد (شكل .)14
 4با پيستوله يك دست بتونۀ فوري روی سطح كار بپاشيد .یادآوری :بتونۀ فوري با تينر فوري  10000رقيق
می شود (شكل .)15

شكل 14ـ سنباده نرم

شكل 15ـ رقیق کردن بتونه

 5پس از خشك شدن سطح كار ،آن را سنباده نرم بزنيد.
 6درصورت نياز ،با ليسه بتونه فوري را روي سطوح مورد نظر كشيده و لكه گيري كنيد (شكل .)16
 7به رنگ نوك مدادي نیاز است؛ بنابراین با افزودن مقداري پودر نقره اي يا اكليل نقره اي به رنگ مشكي،
رنگ نوك مدادي درست كنيد (شكل .)17

شكل 16ـ لکه گیری با بتونه

شكل 17ـ تینر رنگ نوک مدادی

 8رنگ را از صافي عبور دهيد .براي اين كار بهتر است تنظيف را روي مخزن پيستوله قرار داده و رنگ را از
تنظیف عبور دهید (شكل .)18
 9رنگ نوك مدادي را با پيستوله روي كار بپاشيد ،درصورت نیاز به تیره تر شدن رنگ ،مشكي را زيادتر كنيد
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و در صورت روشن تر شدن ،اكليل نقره را (شكل .)19

شكل 19ـ پاشیدن رنگ با پیستوله

شكل 18ـ استفاده از تنظیف برای صافی

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

شكل 20ـ کیلر پاشی

ج) نکات اجرای فعالیت کارگاهی
باتوجه به دماي محيط پس از حدود  20دقيقه ،سطح كار خشك مي شود.
2ـ رنگ هاي روغني
رنگ هاي روغني ،هوا خشك بوده و نسبت به رنگ هاي فوري به مدت زمان بيشتري نياز دارند تا خشك شوند؛
به همين دلیل رنگ هاي فوري جايگزين رنگ هاي روغني در چوب شده اند .البته در مواردي كه مسئله رطوبت
حائز اهميت باشد ،رنگ هاي روغني ارجحيت دارند.
رنگ روغني تركيبي از رنگدانه ها ،حالل ،روغن اسكاتيف و روغن بزرك است ،که با تينر روغني ،بنزين يا نفت
رقيق مي شود .اين رنگ ها در دو نوع مات و براق به بازار عرضه مي شوند .براي تهيۀ رنگ روغني مات ،كافي
است مقداري مل الك شده را به رنگ روغني براق اضافه کنید و كام ً
ال هم بزنيد.
رنگ روغني براق از استحكام بيشتري برخوردار است.
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الف) دستوالعمل كارگاهي رنگ روغني

جدول لیست موادو ابزارهاي الزم

ردیف

مواد مصرفی
عنوان

ابزار های دستی

مقدار واحد

1

قطعه کار

لباس کار

2

بتونه فوری

ماسک مناسب

3

سنباده

دستکش

4

رنگ روغنی

میزکار

5

تینر روغنی

گیرۀ دستی

ابزار دستی ـ برقی

ماشین آالت

پيستوله رنگ يا قلم مو

6

صافی

7

قلم موي پهن و باريك با پیستوله

ب) مراحل كار:

 1قطعه كاري را انتخاب كنيد.
 2زيرسازي كار را انجام دهيد (يك دست بتونه
روغني ماستيك)
 3آستري را مي توانيد با قلم مو بزنید .دقت کنید
كه غلظت رنگ به حدي باشد كه شُ ره نكند و از
طرفي اثر خطوط قلم مو روي كار باقي نماند.
توجه :شكل  21حركت رفت و برگشت قلم مو
با فشاري يكنواخت انجام گيرد .با پيستوله نیز
می توانید عمليات رنگ كاري را انجام دهيد .در اين
دستورالعمل یک کابینت درنظر گرفته شده است.
4

5
6

7

شكل 21ـ زدن آستری یا قلم مو

زير كار را آماده كنيد و يك دست رنگ آستري را با پيستوله بپاشيد.
درصورت نياز به لكه گيري ،بتونه كاري كنيد.
ديوارۀ كابينت را به کمک پیستوله از باال به پايين رنگ بزنيد (شکل .)22
قسمت هاي داخلي كابينت را با تغيير موقعيت پيستوله رنگ آميزي كنيد (شكل .)23
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شكل 22ـ رنگ پاشی از باال به پایین

شكل 23ـ رنگ کاری قسمت های داخلی

 8پس از پايان رنگ كاري وخشك شدن سطح كار ،پرداخت با پوست آب را انجام دهيد.
 9در رنگ كاري روغني حتماً از پرداخت پوست آب استفاده كنيد .پوست آب همواره خيس بوده و بايد همراه
با آب به سطح كار كشيده شود تا پرداخت بهتري داشته باشيد.
 10پس از پرداخت نهايي ،رنگ پاياني را به ترتيب مراحل فوق انجام دهيد.
٣ـ پوشش دهي با اكليل ها
اكليل ،پودر فلزي است كه از فلزاتي مانند آلومينيوم (اكليل نقره) ،برنز (اكليل طاليي) ،مس (اكليل مسي) و
ساير فلزات به دست مي آيد.
براي ساخت رنگ هاي متاليك از اكليل استفاده مي شود.
همان طور که در دستورالعمل رنگ فوری بیان شد ،با افزودن اکلیل نقره به رنگ مشکی فوری می توان رنگ
نوک مدادی متالیک درست کرد.
با افزودن اكليل نقره به رنگ مشكي فوري توانستيد رنگ نوك مدادي متاليك درست كنيد.
در شكل  24اكليل طاليي و در شكل  25اكليل نقره ای نشان داده شده است.

شكل 24ـ اکلیل طالیی

شكل 25ـ اکلیل نقره ای

اكليل در بنزين حل مي شود و در ساخت انواع رنگ هاي الوان شامل رنگ مرمري ،چرمينه كاري ،ابروباد،
پوست ماري و ...کاربرد دارد.
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الف) دستورالعمل كارگاهي رنگ كاري با اكليل

جدول لیست موادو ابزارهاي الزم
مواد مصرفی

ردیف

عنوان

ابزار دستی ـ
برقی

ابزار های دستی

مقدار واحد

1

قطعه کار

لباس کار

2

بتونه

ماسک مناسب

3

سنباده

دستکش

4

اکلیل مسی ،طالیی یا
...

میزکار

5

بنزین

گیرۀ دستی

6

صافی

7

قلم موي پهن و باريك یا پیستوله

ماشین آالت

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

شكل 26ـ ماستیک کاری

 3پس از بتونه كاري ،سطح را پرداخت كنيد.
 4پودر اكليل مسي را در ظرفي ریخته و با بنزين حل كنيد .حدود  2قاشق غذاخوري اكليل در  0/5ليتر
بنزين مناسب است .هرچه مقدار اكليل بيشتر باشد ضخامت اليۀ اكليل پس از خشك شدن بيشتر مي شود.
 5پس از حل شدن اكليل در بنزين ،آن را با پيستوله روي كار بپاشيد.
ب) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی
 6براي تثبيت بهتر اكليل ،يك دست كيلر روی سطح کار بپاشید .از آنجايي كه حالل كيلر ،تينر فوري
 10000است و در بنزين اصطالحاً دلمه مي شود ،باید پس از خشك شدن كامل اليۀ اكليل ،پوشش كيلر
را به صورت اليۀ نازك بپاشيد و پس از ژله اي شدن ،دست دوم را پرتر بپاشيد تا سطح را كام ً
ال پوشش دهد.
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واحد

يادگيري10

شايستگي پوشش دهي با پوشش هاي شفاف

١ـ رنگ های فوري (نیترو سلولزی)
ماده اصلی این رنگ سلولز می باشد که با اسیدنیتریک به صورت نیترو سلولز در می آید (شكل .)27
این رنگ ،روشن و شفاف بوده و در مقابل حرارت ،خراشیدگی ،عوامل بیولوژیکی و رطوبت مقاوم است.

شكل 27ـ اثر بتونه روی صفحة چهارپایه کام ً
ال نمایان است.

رنگهای نیترو   سلولزی با تینر و سلولزی با تینر فوری
رقیق شده و با قلممو ،پیستوله و بهروش غوطهوري بر
سطح كار زده ميشود (شکل .)28

شکل 28ـ چهارپایه رنگ شده با رنگ نیترو سلولزی
توجه
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رنگ های نیتروسلولزی قابل اشتعال اند اين نوع رنگ قابلیت ارتجاعی خوبی داشته و در اثر
هم کشیدگی و واکشیدگی چوب ،ترک بر  نمي دارد.
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رنگ های نیتروسلولزی نفوذ خوبي ندارند و فقط به صورت يك ورقة محكم روي سطح چوب را مي پوشانند؛
بنابراين بهتر است به كمك پيستوله  2تا  3بار بر سطح كار پاشيده شوند .اين رنگ ها كه بعد از  4تا  6ساعت
كام ً
ال خشك مي شوند ،در رنگ آميزي درها ،قفسه ها ،ديواره هاي چوبي ،دكوراسيون چوبي ،قسمت هاي داخلي
وسايل نقليه و ...به كار مي روند (شكل .)29
الف) سیلر :اين رنگ پوششي قبل از پوشش رنگ نهايي استفاده مي شود.
سيلر قبل از رنگ نهایی استفاده می شود ،و علت استفاده از آن این است که قابلیت جذب آب رنگ نهایی را
کم کرده و استحکام آن را بیشتر می کند (شکل .)30

شكل 29ـ پاشيدن رنگ نیترو سلولزي با پيستوله

شكل 30ـ استفاده از تینر فوری برای رقیق کردن سیلر

سيلر را پس از رقیق شدن با تینر فوری ،می توان با
کهنة رنگ کاری بدون پرز ،لیسه و کاردک ،قلم مو
و پیستوله روی سطح کار زد .در بعضی کارگاه ها از
روش غوطه وری نیز برای زدن سيلر استفاده می شود
(شکل .)31

شكل 31ـ زدن سیلر با قلم مو روی سطح آستر خورده
توجه

كار سيلرخورده را هرگز نبايد در کنار حرارت مستقیم یا زیر نورخورشید قرار داد ،زیرا سطح کار
متورم می شود.
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مدت زمان خشک شدن این رنگ  10تا  20دقیقه است ،و رنگ کاری مجدد روی سطح سیلرخورده ،باید بعد
از  1تا  2ساعت انجام گیرد .این زمان به شرایط جوی و رطوبت محیط بستگي دارد.
از سیلر برای رنگ کاری کلیة سطوح چوبی ،انواع درها ،تخته خرده چوب سه اليی ،فیبر و صفحات روکش شده
می توان استفاده نمود (شکل .)32
نکته

سيلر پس از خشك شدن مات مي شود.
سنباده كاري سطح سيلرخورده با سنباده معمولي چوب انجام مي گيرد.
شمارة سنباده اي که برای اين سطوح سیلر خورده به کار می رود متفاوت است .اصوالً رنگ کاران ،سنباده هایی
با شماره های  220 ،200و  240را پیشنهاد می كنند (شكل .)33

شكل 32ـ یک درب سیلرخورده

شکل 33ـ نمونه ای از سنباده نرم

ب) کیلر :رنگی است شفاف که به عنوان رنگ نهایی مورداستفاده قرار می گیرد .حالل آن ،تینر فوری بوده و
مانند سیلر در قوطی های  4 ،1و  20کیلویی به فروش مي رسد (شكل .)34
این پوشش كه همیشه بعد از سیلر استفاده مي شود ،برخالف سیلر ،پس از خشک شدن براق مي ماند .زمان
خشک شدن سطح آن  10تا  20دقیقه است ،و خشک شدن نهایی و کامل آن  1تا  2ساعت طول می کشد.
این رنگ با کهنة رنگ کاری ،قلم مو ،پیستوله و همچنین به روش غوطه وری روي كار زده مي شود.
توجه

لیسه و کاردک برای كيلر زدن مناسب نیستند.
کیلر بعد از مدتی براقیت خود را از دست داده و به رنگ قهوه ای شفاف تمایل پیدا می کند .مورد استفادة کیلر
در رنگ کاری مانند رنگ سیلر است.
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ج) پوشش دهی به وسيلۀ قلم مو :اگر پوشش دهی به وسيلة قلم مو انجام گيرد ،خطر احتراق آن بسيار
كم است؛ و البته مقدار مصرف پوشش نيز بسيار كمتر از مقدار مصرف به روش پيستوله است.
فقط براي آماده كردن سطح رنگ وقت زيادي صرف مي گردد .پوشش به وسيلة يك قلم موي پهن به طور افقي،
پهلوي يكديگر و به يك اندازه ماليده مي شود .عمل پوشش دهی نیز باید سريع انجام گيرد .هر قلم مو از ابتدا تا
انتها و يك دفعه روي سطح ماليده مي شود تا در اثر چند بار ماليدن قلم مو روي پوشش پره پره نشود .پوشش
باید خوب پهن شود تا بعدها وقت زيادي براي سنباده زدن و صاف كردن آن تلف نگردد .بعد از حداقل يك
ربع ساعت مي توان دست دوم وهمچنين دست سوم پوشش روي كار اعمال شود .الزم به ذکر است جهت
خشک شدن بهتر الیه نازک رنگی پس از يك روز مي توان به رنگ كاري ادامه داد.
باید رنگ خوب خشك شود وسپس مراحل بعدي كار را از قبيل سنباده زدن و پرداخت كردن انجام داد.
بعد از پایان كار ،بايد قلم مو را با مادۀ رقيق كنندۀ همان پوشش مانند تینر یا بنزین به خوبی شست و تمیز
کرد (شكل .)35

شكل 34ـ کیلر فوری

شکل 35ـ شست وشوی قلم ها

ـ رعايت نكات ايمني الزم در اتاق رنگ كاري
به دلیل قابليت احتراق زياد مادة رقيق كننده و همچنين خطر آتش سوزي گرد رنگی كه در اثر پاشيدن
رنگ ايجاد مي گردد بايد در اتاق رنگ كاري احتياط هاي الزم را به کار بست.
 1در اتاق های پوشش دهي ،نباید آتش و همچنین نور بی حفاظ وجود داشته باشد.
 2به عالئم هشدار دهنده اتاق رنگ کاری از جمله سیگار کشیدن ممنوع است توجه کنید (شکل .)36
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شكل 36ـ عالئم هشدار اتاق رنگ کاری

 3باید از هرچیزی که امکان جرقه زدن دارد جلوگیری کرد و در محل عالئم هشدار نصب نمود.
 4از کار با ابزارهایی که به وسیلة برق کار می کنند باید خودداری شود.
 5کلید برق خارج از اتاق تحت پوشش دهي قرار گیرد و برای تعویض المپ ها ،ابتدا باید برق را قطع کرد.
 6از کفشهایی که میخ به آنها زده شده ،نباید استفاده کرد کفشهای ایمنی مخصوص ،بهترین گزینه هستند.
 7برای پاک کردن محل کار و تراشیدن رنگ از روی میزکار ،نباید از ابزارهای فلزی استفاده کرد.
 8بقایای رنگ را نباید در آتش سوزاند ،بلکه درصورت عدم استفاده ،باید آنها را در محل مناسب شست و به
فاضالب ریخت تا خطر آتش سوزی نداشته باشد (شکل .)37
 9بشکه های تینر یا رنگ را نباید نزدیک بخاری یا دستگاه حرارت مرکزی قرار داد.
 10باقی ماندة رنگ فقط در ظروف فلزی نگاه داشته شود.
 11پارچه های مورد مصرف برای تمیزکردن رنگ و ...را باید در ظروف نسوز دردار ریخته و از آنها محافظت کرد.
 12روی ظروف و بشکه های رنگ ،جملة «خطر آتش سوزی» نوشته شود.
 13فقط رنگ مورد مصرف یک روزه در اتاق رنگ نگه داری شود.
 14هنگام کار ،در کارگاه قفل نشود ،تا اگر اتفاق ناگواری رخ داد به آسانی بتوان از اتاق خارج شد.
 15جلوی پنجره ها و مقابل د ِر خروجی ،آزاد باشد تا بتوان در موقع لزوم ،فورا ً از آنجا استفاده کرد.
 16وسایل خاموش کردن آتش ،همیشه در دسترس و آماده باشد (شکل .)38
 17هنگام کار ،باید لباس مناسب پوشید تا از خطر آتش سوزی محفوظ ماند.
 18از ماسک تنفسی مناسب استفاده شود.
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شكل 37ـ ریختن بقایای رنگ در فاضالب

شكل 38ـ وسایل خاموش کننده ها
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د) نیم پلی استر :مقدار خشک کن در هر  4لیتر ،یک شیشه (مشابه شیشه شربت دارویی) است؛ كه مصرف
بيشتر آن باعث می شود زمان خشک شدن رنگ کوتاه ولي براقیت آن کم تر شود
مقدار آن در یک مخزن پیستوله باتوجه به دمای محیط در تابستان به اندازة یک در بطري شیشه ،و در
زمستان به اندازة دو در بطري شیشه می باشد (شکل .)40

شکل 39ـ زدن کیلر به صندلی با قلم مو

شکل 40ـ زدن کیلر به کار با پیستوله

به ياد داشته باشید که خشک کن را هميشه به داخل پیستوله بریزید و به اندازة مصرف نیم پلی استر مخلوط
کنید چون درصورت عدم استفاده ،پلی استر باقی مانده قابل استفاده نخواهد بود (شکل .)41
نیم پلی استر رقیق شده را به کمک پیستوله روی سطح کار می پاشند .مدت زمان خشک شدن آن  20تا 30
دقیقه (باتوجه به دمای محیط) و زمان خشک شدن کامل آن  6تا  8ساعت است.
نیم پلی استر را نمی توان با قلم مو به سطح کار زد زيرا اثر خط هاي قلم مو روي كار باقي مي ماند.
از نیم پلی استر فقط برای رویه کار و رنگ نهایی استفاده می شود .این رنگ پس از مصرف به پولیش نياز
ندارد (شكل .)42

شکل 41ـ اضافهکردن خشک کننده به نیم پلیاستر رقیقشده

شكل 42ـ نمونه ای از یک ميز نيم پلي استر خورده
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ح) پلیاستر :سطحی کاری که رنگ پلیاستر زده میشود فاقد مواد استخراجی و صمغی باشد زیرا نمیتوان رنگ را
بهدرستی روی سطح کار زد ،زيرا رنگ در چوبهاي صمغدار بهسادگی خشک نشده و رنگ را به خوبی جذب نميكند.
رنگ های پلی استر دو جزئی به  2دسته تقسیم می شوند:
 1پلی استرهايي كه پس از خشک شدن ،سطوح براقی را به وجود می آورند که دربازار به نام پلی استر ایستاده
معروف هستند و به وسیله پیستوله بر سطح کار پاشیده می شود (شكل .)43
ـ در پاشیدن پلی استر باید توجه داشته باشید ،حتماً از ماسک ایمنی فیلتردار و عینک محافظتی استفاده
کنید (شکل .)44

شکل 43ـ زدن پلی استر با پیستوله

شکل 44ـ ماسک تنفسی فیلتردار با عینک محافظتی مخصوص

ـ پلی استر را به وسیله پیستوله از فاصله ای مناسب بر
سطح کار بپاشید (شکل .)45
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شكل 45ـ الف) رعایت فاصله پیستوله با سطح كار

شكل 45ـ ب) پاشيدن پلي استر ايستاده به سطح كار

پودمان  :3رنگکاری مبلمان چوبی

 2پلي استرهايي كه مخصوص سطوح صاف و اغلب قاب ها و تابلوهاي معرق هستند پس از خشك شدن بايد
سنباده و پوليش شوند (شكل های  46و .)47

شكل  46ـ سنباده كاري سطح پلي استر خورده

شكل  47ـ پوليش كاري سطح پلي استر خورده

ـ روی تمامی سطوح چوبی ،صفحات روکششده ،چنداليی و کلیة مصنوعات چوبی میتوان رنگ پلياستر زد
(شکل .)48

شكل  48ـ دوعدد ميز روكش كاري رنگشده با پلي استر

129

فعالیت
كارگاهي

پرداخت و رنگ کاری یک محصول کامل
صندلی چوبی یا پروژه های دیگر ساخته شده در کارگاه خود را مطابق مراحل زیر رنگکاری نمایید.
الف) جدول لیست مواد و ابزارهای الزم
مواد مصرفی

ردیف

عنوان

ابزار های دستی

مقدار واحد

1

قطعه کار

لباس کار

سنباده گرد

2

بتونه

ماسک مناسب

سنباده لرزان

3

سنباده

دستکش

سنباده نواری

4

آستری

میزکار

5

رنگ نهایی (کیلر یا پلیاستر)

صافی

6

تینر

لیسه

7

بنزین

قلم موي پهن و باريك یا
پیستوله

ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی
1ـ پرداخت اوليه (سنباده كاري) :پس از انجام مراحل
مونتاژ و سرهم بندي مبلمان در مرحله اول فرايند
رنگ كاري بايستي تمامي معايب مراحل قبل نظير داغ
و اثر اره كاري ،رنده كاري روي چوب و همچنين اضافات
چسب كاري مرحله مونتاژ با استفاده از انواع سنباده ها
پرداخت شده و بايستي از سنباده هاي با شماره هاي 120
آغاز و تا سنباده  280ادامه يابد تا سطح كار صاف و
يك دست گردد (شکل های  49تا .)51
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ابزار دستی ـ
برقی

شكل 50

شكل 49

شكل 51

ماشین آالت
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2ـ بتونه كاري :پس از انجام مرحله پرداخت اوليه ،با استفاده از پودر مل ،سريش ،انواع پودرهاي رنگي و
مقداري آب ،بتونه سريشي همرنگي را بر اساس رنگ زمينه چوب كه از چه گونه اي ساخته شده باشد تهيه
كرده و با استفاده از ليسه و كاردك رنگ كاري بر روي تمام معايب ظاهري مبلمان چوبي را بتونه كنيد .به
طور كلي بتونه ها دو عمل اصلي را انجام می دهند ،كه شامل :پركردن خلل و فرج سطح چوب كه باعث كاهش
نفوذ پوشش به داخل بافت چوب مي شود .برطرف كردن معايب سطحي چوب نظير انواع ترك ها و محل خروج
گره هاي زنده و مرده و همچنين پركردن معايبي كه در اثر مونتاژ نامناسب در گوشه هاي كار ايجاد شده است
تا نماي نهايي را اصالح نمايد( .الزم به ذكر است بايستي مونتاژ و اتصاالت به صورتي انجام شود كه رنگ كار
مجبور نباشد معايب مراحل قبل را برطرف نمايد (شكل های  52و .)53

شكل 52

شكل 53

3ـ سنباده كاري دستي و ماشيني :پس از بتونه كاري و گذشت  24ساعت از زمان خشك شدن بتونه
مي توان آنها را با استفاده از سنباده  180الي  280پرداخت نموده و سطوح را يك دست نماييد .شكل هاي
 54تا  61مراحل پرداخت وسنباده كاري دستي را نشان مي دهد.

شكل 54

شكل 55
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شكل 56

شكل 57

شكل 58

شكل 59

شكل 60

شكل 61
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4ـ ليسه کاری :ليسهكاری يكي از مراحل مهم و ظريف پرداخت كاري بوده و هدف از آن ايجاد سطوح صاف
و صيقلي در بافت چوب است تا اثر سنباده كاري بر روي آن قابل رؤيت نباشد .از ديگر اهداف ليسه كاری
پرزگيري سطوح چوب است كه اين عمل را نمي توان با سنباده كاري برطرف نمود (شكل های  62تا .)67

شكل 62

شكل 63

شكل 64

شكل 65

شكل 66

شكل 67
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 5ـ آستري (زيركار) :پس از اتمام مراحل زيرسازي بايستي مبلمان يا محصول چوبي ساخته شده بر اساس
رنگ نهايي آستري يا همرنگي گردد .براي تغيير رنگ (همرنگي) و يكسان نمودن رنگ زير كار مي توان از
انواع آسترهاي رنگي استفاده نمود .انواع جوهرهاي رنگي و پودرهاي رنگي را مي توان در حالل هاي مناسب
به ترتيب در تينر فوري و آب حل نموده و سطح چوب را پوشش دهي كرد (شكل های  68تا .)71
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شكل 68

شكل 69

شكل 70

شكل 71

پودمان  :3رنگکاری مبلمان چوبی

6ـ پوشش نهايي :بر اساس رنگ نهايي موردنظر مي توان از پوشش هاي شفاف نظير سيلر ،كيلر ،نيم پلي استر،
پلي استر و ...و يا پوشش هاي غير شفاف نظير رنگ هاي روغن و رنگ هاي فوري با تنوع رنگي متفاوت نظير قرمز،
آبي ،زرد و ...استفاده نمود .الزم به ذكر است براي پوشش هاي فوري از تينر فوري و براي پوشش هاي روغني از
تينر روغني براي رقيق سازي و اعمال پوشش بر روي سطوح چوب استفاده مي شود.مراحل پوشش دهي نهايي
صندلي را بادقت به وسيله پيستوله انجام داده و در شكل های  72تا  75مشاهده كنيد.

شكل 72

شكل 73

شكل 74

شكل 75
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ارزشيابي شايستگي رنگ كاري مبلمان چوبی
شرح كار:
ـ آستری کاری
ـ رنگ كاري پوششی فوری
ـ رنگ كاري پوششی روغنی
ـ رنگ كاري شفاف با قلم مو
_ رنگ كاري شفاف با پیستوله

استاندارد عملكرد:
با استفاده از مواد و سایر ابزار و تجهیزات رنگ کاری مطابق با استاندارد ملی رنگ های پوششی فوری و روغنی رنگ های براق را با قلم مو و پیستوله به کار برده و صندلی چوبی
را رنگ کند.
شاخصها:
ـ آستری کاری چوب
ـ رنگ كاري با رنگ روغنی و فوری
ـ رنگ كاري تمیز با قلم مو
ـ رنگ كاري شفاف و پوششی با پیستوله
 رنگ كاري کامل صندلیشرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرايط:
1ـ كارگاه رنگ كاري استاندارد به ابعاد  8 × 12متر مربع داراي تهويه كافي و فونداسيون مناسب براي نصب دستگاه و سيستم مكنده و نوركافي به انضمام لوازم ايمني و
نوركافي و سيستم سرمايشي و گرمايشي ايمن
2ـ اسناد :آلبوم انواع رنگ
3ـ ابزار و تجهيزات :ماشين سنباده غلتكي ـ ماشين سنباده لرزان ـ ماشين سنباده بشقابي ـ كاردك ـ لیسه ـ میز کار ـ پیستوله ـ کمپرسور هوا
4ـ مواد :آستری ـ رنگ پوششی روغنی و فوری ـ ورق سنباده ـ سیلر و کیلر ـ نیم پلی استر
  5ـ زمان 5 :ساعت
ابزار و تجهيزات:
ماشين سنباده غلتكي ـ ماشین سنباده لرزان ـ ماشين سنباده بشقابی ـ كاردك ـ لیسه ـ میز کار ـ پیستوله ـ کمپرسور هوا
معيار شايستگي
مرحله كار

رديف
1

آستري كاري

2

2

رنگ كاري پوششي فوري

2

3

رنگ كاري پوششي روغني

1

4

رنگ كاري شفاف با قلم مو

1

5

رنگ كاري شفاف با پيستوله

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
ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي 2 ،ميباشد.
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حداقل نمره قبولي از 3

2

نمره هنرجو

پودمان  :4انتخاب مواد و کار با ابزارهای رویهکوبی

پودمان 4

انتخاب مواد و کار با ابزارهای رویهکوبی
...
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آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯽ ﺑﺮده اﯾﺪ
برای رويه كوبي هر پروژه چوبی به چه چیزهایی نیاز دارید؟
دانش و مهارت شما در رويه كوبي تا چه حدی است؟
نقش رويه كوبي درمحصوالت و سازه های چوبی چیست؟
ﺑﺮاي رويه كوبي مبلمان چوبي ازچه نوع پارچه هايي ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رويه كوبي ﺑﺮاي مبلمان چوبي داراي ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ باید باشد؟
ﺑﺮاي رويه كوبي انواع مبلمان از ﭼﻪ ابزارهايی ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺲ از پايان اﯾﻦ واﺣﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد كه مواد و ابزار مورد نياز براي رويه كوبي مبلمان
را انتخاب نموده و به كار گيرد.

هدف توانمند سازی (مهارت های یادگیری)
هدف اصلي اين پودمان ،کسب مهارت شایستگی رويه كوبي برای مبلمان چوبی است.
اهداف فرعي اين پودمان ،کار کردن با ابزارهای دستی و ابزارهای دستی برقی مناسب و مورد نیاز برای
رويه كوبي ازجمله دستگاه منگنه كوب و قيچي و كاتر و ....ميياشد.

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.

پودمان  :4انتخاب مواد و کار با ابزارهای رویهکوبی

شایستگی های غیر فنی
شایستگی های غیر فنی
اخالق حرفه ای

در انجام كار گروهی مسئولیتپذیر باشید.

یادگیری مادام العمر

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 شایستگیهای غیر فنی

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

شايستگي انتخاب مواد و كار با ابزارهاي رويه كوبي

يادگيري11

مقدمه
رویه کوبی مبل آخرین مرحله از ساخت یک مبل به شمار می رود .زیبایی یک مبل یا صندلی و ...بستگی
زیادی به رویه کوبی آنها دارد ،به خصوص در مبلهای تمام پارچه یا تمام چرم .نحوة کشیدن پارچۀ رویه
و استفاده از وسایل تزیینی ،نحوة هماهنگ کردن گل ها یا خطهای راه راه پارچه و بسیاری از این موارد
باعث زیبا جلوه دادن مبل می شود .پس می توان گفت که رویه کوبی یکی از حرفههای مهم و ظریف وابسته
به صنایع چوب است.مراحل اصلی رویه کوبی یک مبل ساده را میتوان به راحتی انجام داد .زمان ،حوصله،
پشتکار و مهارت ،پارامترهای ضروری برای انجام موفقیت آمیز عملیات رویه کوبی میباشند.
محل انجام عملیات رویه کوبی ،به نور ،فضا و تهویةکافی نیاز دارد ،زیرا کمک شایانی به ماندگاری مواد اولیه
مبلمان می کند .به شخصی که کار رویه کوبی مبل را انجام می دهد رویه کوب گفته می شود.
رویه کوب مبل کسی است که از ذوق و سلیقۀ الزم برخوردار باشد و بتواند از عهده شناخت و محاسبات
فني مواد مورد نياز رويه كوبي و مهارت هایی همچون استفاده از کمپرسور هوا ،استفاده از دستگاه منگنه زن،
تشخیص انواع مبل ،اندازه گیری و محاسبه اندازه ها ،فنرکوبی مبل ،بارگیری کف و پشت کار ،نصب اسفنج و
فوم روی کار ،برشکاری دستی پارچة رویة مبل ،دوخت پارچة رویة مبل ،نصب کف وپشت به کالف مبل ،نصب
دستة کالف مبل در مبل های تمام پارچه ،نصب سرمه ،نصب الیة محافظ ،زیر کف مبل ،استفاده از دستگاه
دکمه زن ،نصب دکمه روی مبل ،لفاف دوزی ،لمسه کاری مبل و یراق کوبی مبل برآید ،و ضمن رعايت نكات
حفاظت و ايمني ،از حوادث ناشي از كار پيشگيري كند.

انواع مبل
مبل ها دارای انواع و اقسام مختلفی می باشند که هرکدام از آنها نیز مدل های مختلفی را دارند ،ولی به طور کلی
اصول کار رویه كوبي تقریباً یکسان است .مبل های نشیمن خانگی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
١ـ مبل هاي راحتي :این نوع مبل ها خود به دو دسته تمام پارچه و چوبی پارچه ای تقسیم می شوند .پایه های
کوتاه تری دارند ،و بیشتر در اتاق پذیرایی استفاده می شوند.
استفاده از این مبل ها بیشتر از انواع دیگر در مبل های کالسیک می باشند .مبل ها اعم از کالسیک و راحتی،
تمام پارچه و چرمی پارچه ای هم دارای کالف های چوبی می باشند ،که عمل رویه کوبیدن روی قسمتی از
کالف کامل (یک تکه یا کالف جدا) انجام می شود اگر رویه کوبی به طور کلی اصولی و صحیح انجام شود ،و
همچنین از مواد مناسب و مرغوب برای پرکردن تشک و پشتی آنها استفاده شود آن مبل می تواند سال ها
دوام داشته باشد .که در شکل  1نمونه آن نشان داده شده است.
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منبت شده می باشند و پایههای آنها نیز بلندتر از
٢ـ مبل های کالسیک :این نوع مبل ها دارای کالف چوبی ّ
مبل های راحتی بوده و پشت آنها نیز کمتر انحنا دارد اين مبل ها كه بیشتر درسالن مهمانی های تشریفاتی یا
فضاهای پذیرایی شخصی ديده مي شود ،از نظر رويه كوبي به دو گروه تقسيم مي شوند:
الف) رویه کوبی با فنر حلزونی ( لول) :كه در مبلهای کالسیک (دسته ساده) و صندلی ها به کار میرود
(شکل.)2

شکل 1ـ مبل راحتی تمام پارچه

شكل 2ـ مبل منبت كاري شده

ب) رویهکوبی با فنر تخت (زیگزاگ) :که برای
مبلهای دسته متکایی ،و کاناپه با تشک جدا استفاده
میشود (شکل.)3

شکل 3ـ مبل کالسیک دسته متکایی
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قسمت های تشکیل دهنده مبل نشیمن
الف) کالف یا بدنه مبل :بدنه اصلی مبل را که از چوب یا سایر مواد ساخته میشود ،کالف مبل مینامند.
شکل  ٧کالف در مبلهای تمام پارچه (راحتی) در معرض دید نیست و معموالً در ساخت آن از چوبهای
پهن برگ ارزان و با کیفیت پایین استفاده می کنند ولی در مبل کالسیک چون کالف در معرض دید است و
روی آن منبت کاری صورت میگیرد ،معموالً از چوب پهن برگ مرغوب استفاده كرد ،و در ساخت آن دقت
زیادی صورت میگیرد (شکل های  ٤تا .)٦

شکل ٤ـ کالف مبل کالسیک

شکل ٥ـ کالف مبل کالسیک قبل از رنگ

شکل 6ـ کالف مبل کالسیک بعد از رنگ

مواد مورد استفاده در رویه کوبی
مواد مورد استفاده در رویه کوبی :برای رویه کوبی سه نوع ماده مورد نیاز است:
الف) مواد پرکننده یا زیرکار
ب) مواد پوشش دهنده یا رویه (اصطالح عامیانه آن پارچه می باشد).
ج) بست ،چسب و سایر مواد
در ادامه توضیحات کامل تری برای هر قسمت ارائه می گردد.
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الف) مواد پرکننده یا زیرکار:
١ـ اسفنج (ابر) :اسفنج به صورت فشرده (متراکم) و معمولي (غیر متراکم) تولید می شود ،كه اسفنج معمولی
به صورت ورقی به بازار عرضه می گردد و بیشترین کاربرد را دارد .این اسفنج ها معموالً در ابعاد 100×200
سانتی متر و از ضخامت  5تا  10سانتی متر تولید می شوند .اختالف انواع اسفنج معمولی ،در مقاومت و
فشردگی آنهاست .در مواردی خاص و در تولید سری مبلمان مخصوص تشک دوزی اتومبیل ،اسفنج (فوم)
به صورت قالبی (تزریقی) ساخته میشود.
نکاتی دربارة اسفنج:
1ـ در ایران از اسفنج دانلوپ استفاده می شود.
2ـ برای کار ایدهال باید از اسفنج  30کیلویی استفاده شود.
3ـ براي کف مبل ،از اسفنج  6سانتی متر به باال ،براي پشت مبل ،از اسفنج  4سانتی متر به باال و در اطراف یا
بدنة مبل از اسفنج 1تا  2سانتی متری استفاده شود (شکل  7و .)8

شکل  7ـ ابر یک سانتی

شکل  8ـ ابر چهار سانتی

٢ـ پوشال :از ساقههای برنج می گيرند ،كه به صورت
بسته بندی در بازار موجود است .از پوشال در کارهای
لفاف کاری و ماهیچه کاری استفاده می كنند ،يعني
پس از قرار دادن پنبه دانه روي گوني پالستيكي،
پوشال را به مقدار الزم روي پنبه قرار می دهند،
گوني را روي آن می گردانند و می كوبند (شكل .)9
در رويه كوبي جديد ،براي لفاف كاري به جاي پوشال،
از فوم هاي لوله اي استفاده می كنند ،زيرا پوشال باعث
بروز آلودگي و پوسيدگي در داخل مبلمان ،و به مرور
زمان سبب تخريب مبلمان خواهد شد.

شکل  9ـ پوشال
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٣ـ پوشال مصنوعی :نوعی الیاف مصنوعی است که امروزه به جای پوشال و سایر الیاف طبیعی در داخل
تشک مبلمان قرار می گیرد و در برابر پوسيدگي و آلودگي ،مقاومت بااليي دارد .فرم دهي تشك با اين نوع
پوشال بسيار خوب است و استحكام آن در دراز مدت باال می رود.
٤ـ ضايعات پنبهدانه :نوعی پنبه است که به منظور پر کردن و استفادة بهتر مصرف کننده در زیر کار مبل
استفاده میشود .پنبه دانه در بسیاری از مبلها استفاده میشود ولی در مبلهایی که می خواهند روی آن
لفاف کاری کنند مثل مبل کالسیک ،كاربرد بيشتري دارد .معموالً پنبه دانه به صورت مخلوط با پرز قالی و
سایر مواد ،قابل در بارگیری استفاده می شود تا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد (شکل .)10
5ـ پر :از پر نرم برای پر کردن کوسن ها استفاده میشود (شکل .)11

شکل  10ـ پرز پنبه
توضیح

شکل  11ـ پر

مواد پركننده گفته شده ،بيشترين مصرف را در صنعت رويه كوبي كشورمان دارند ،ولي موادي
كه به آنها اشاره خواهد شد ،تقريباً مصرفي نداشته و هنوز نكرده اند ،زيرا عالوه بر گران بودن ،در
دسترس هم نيستند.
٦ـ پشم مصنوعی ا ِسموز ،یا ویسکوز :پشم مصنوعی
از جمله مواد پركننده است كه میتوان بهصورت وزني
(برحسب  )kgخريداري نمود (شكل .)12

شکل 12ـ پشم مصنوعی
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7ـ فوم یورتان و فومهای پالستیکی :استفاده از فوم پالستیکی و فوم یورتان به عنوان مواد رویه کوبی
روبه افزایش است .استفاده از این مواد بیشتر برای مبتدیانی که اقدام به رویه کوبیهای حرفهای تر میکنند،
راحتتر است.
فومهای پالستیکی و اوره اتانی از نوع مواد مقاوم ،محکم ،سبک وزن ،بدون ایجاد آلرژی و بیدزدگی ،و مقاوم
به کپک زدگی میباشند.
فوم پلی اورتان دارای خاصیت ارتجاعی کمتری نسبت به فوم پالستیکی بوده و در اثر تماس با محلولهای
خشک شویی و روغن ها خراب نمی شوند .در واقع مواد پالستیکی را میبايد از تماس با این محلول ها و
روغن ها دور نگه داشت.
فوم اورتان را میتوان در تماس مستقیم با مواد پالستیکی استفاده کرد .از آنجايي كه فوم پالستیکی روی
پارچههای پالستیکی سر میخورد ،بايد از یک الیه آستری میان آنها استفاده کرد .فوم پالستیکی نسبت به
نمونه پلی اورتانی گران تر بوده و به سه شکل مکعبی ،استوانه ای یا تراش خورده وجود دارد .فومهای اوره اتانی
به شکل استوانه ای توليد نمي شوند (شکل های  13و .)14

شکل 13ـ فوم اوره اتانی

شکل  14ـ فوم پالستیکی

سلیقۀ افراد و در دسترس بودن مواد اولیه ،بر انتخاب یک محصول فومی تأثیرگذار است .فومهای مکعبی یا
استوانهای با ضخامت  35تا 50میلی متر وجود دارند و در مواردی که به آستردوزی کوسن ها ،کفی ها ،پشتی ها
و دستههای صندلی نياز است ،از آنها استفاده میشود.
فوم ها با درجات مختلف نرم یا متراکم یا فشرده توليد می شوند .در کفی هایی كه براي زير فوم ،از تخته اليه
استفاده می شود ،بايد فوم بسيار متراكم به كار برد ،و روي شبكه بندي از فوم با تراكم متوسط و روي دسته ها
و پشتي ها از فوم كم تراكم ،از فوم هاي پالستيكي استوانه اي می توان به عنوان بستري بر روي تخته اليه،
شبكه بندي ،فنرهاي مارپيچي يا فنرهاي پوشيده شده با آتري استفاده کرد.
معموالً از این نوع فوم برای مواردی که الزم است یک ارتفاع بیش از  300میلی متر به وجود آید ،یا در مواردی
که کوسن ها فومهای مکعبی یا استوانه ای شکل قالب ریزی شده ،و یا مکعبهای پلی اورتان كه در اندازه ها و
شکلهای مختلف ساخته شده اند ،به كار برد.
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8ـ الیاف کتان :الیاف گیاه کتان که از ارتجاعی بودن بسیار زیادی برخوردار نيست ،براي جاهايي به كار
می رود كه به يك اليي سفت و مقاوم نياز است (شكل .)15
9ـ الیاف نخ :دارای مقاومت و فنریت باالیی است که عبارتند از:
الف) الیاف كتاني مخصوص رويه كوبي :براي اليه گذاري به صورت يك اليه روي روية داخلي متراكم مبل
استفاده می شود.
ب) الیاف دست سازی الیاف پلی استر داکرون :از جمله مواد مقاومی هستند که آلرژي زا نبوده و وزن
بسيار كمي دارند (شكل .)16

شکل 15ـ الیاف کتان

شکل 16ـ  الیاف پلی استر داکرون

10ـ نوار :نوار ،پارچه های محکم به عرض  50میلی متر است كه طول آن به عرض مبل بستگي دارد؛ به این
صورت که رول نوار را به اندازه دلخواه (عرض مبل) قطع می کنند و به شکل ضربدر یا به عالوه و یک در میان
به وسیلة منگنه و به صورت کشیده محکم به زیر مبل کالسیک می كوبند؛ سپس فنر لول را به تعداد الزم روی
آن دوخته و کارهای لفاف کاری را انجام می دهند (شکل .)18

شکل 17ـ نخ مغزی
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١1ـ نوارتسمه :پهنای معمولی اين نوارها 100 ،90 ،80میلی متر است .نوارکیفیت مناسبي دارد و به صورت
متراکم و فشرده بافته شده .برای کف مبل های کالسیک از نوارهایی به عرض  80تا  100ميلي متر استفاده
میکنند .هنگام اندازه گیری مقدار نوار موردنیاز و خرید 80میلی متر اضافه تر از هر باریکه نوار در نظر می گیرند.
با این کار می توان 40میلی متر از هر دو سر باریکة نوار را با میخ به محل موردنظر بکوبید .نوار موردنياز را بايد
به صورت یک رول کامل خریداری کرد تا از دورریز زیاد جلوگیری شود .درصورت استفاده از نوارهای کشی،
ارتجاع الزم به هنگام کار فراهم خواهد شد.
12ـ آستری كرباس :معموالً به صورت وزني درجه بندي می شود .كه درجات با وزن  10/5 ،8و  12اونس،
بيشترين كاربرد را دارند .درجه  10/5اونسی برای پوشاندن فنرها و سایر قسمت هایی مناسب است که به
مقاومت نیاز دارند.
ب) مواد پوشش دهنده (رويه مبل) :مواد پوشش دهنده با رويه با نام پارچه هم شناخته می شود و انواع
مورد استفاده آن در رويه كوبي مبلمان عبارتند از :ساتن ،مخمل ،شانل ،اپيك( ،ابريشم ايران) ،كتان ،جير،
چرم مصنوعي و برزنت .از مهم ترين توليدكنندگان پارچه های رويه كوبي خارجي تركيه ،چين ،فرانسه ،بلژيك
و توليدكنندگان داخل كاشان ،يزد ،اصفهان و مشهد هستند.
نکته

نکته قابل اهميت اين است كه رنگ بندي كالف و منبت مبل كالسيك نسبت به ساير مبلمان،
بيشتر در معرض ديد بوده و از جلوه و زيبايي خاصي برخوردار است؛ بنابراين حتماً در انتخاب پارچه
به رنگ چوب و رنگ آمیزی منبت آن توجه بیشتری می شود تا هماهنگی الزم ایجادگردد ،معموالً
رنگ پارچه روشن تر از رنگ چوب است .پارچه های مورد استفاده در رویه کوبی در انواع مختلفی از
الیاف ،بافت ها ،رنگ ها ،نقش ها و الگوها وجود دارند .پارچه ای که دارای بافتی متعادل است نسبت به
نمونه ای با نقش پر یا گلدوزی شده دوام بيشتري خواهد داشت .الیاف از جنس کتان ،نایلون و لینن
مقاوم تر بوده و پارچه های ساخته شده از آنها معموالً عمر بیشتری خواهند داشت .بیشتر پارچه های
ساخته شده از الیاف مصنوعی دوام مطلوبی دارند .معموالً الیافی از جنس ابریشم و برخی الیاف ریون،
برای مبل هایی که در معرض سایش باالیی هستند چندان مناسب نخواهند بود .معموالً الیاف را با
یکدیگر ترکیب می کنند تا آمیزه ای از بهترین خصوصیات هر یک آنها به دست آید .ممکن است برای
افراد تازه کار ،کار کردن با پارچه هایی که دارای آستری پالستیکی هستند ،دشوار باشد.
بايد به محل و نحوة استفاده از صندلي توجه كرد تا بتوان بهترين پارچه را انتخاب نمود .پارچههايي
كه رنگ ،طرح و از نظر بافت براي صندلي مناسب پارچههایی هستند داراي رنگ ثابت ،مقاوم به
گرد و  خاك و نسوز باشند (ايمني استانداردهاي ملي).
پارچه هایی كه انتخاب می شود ،بايد نسبت به گرد و خاك ،پوسيدگي ،بيد و آتش سوزي مقاوم
باشند :مبلمان ،از تناسب الزم برخوردار باشد؛ يك قطعة بزرگ از مبلمان به پارچه ای متراكم يا داراي
طرح درشت نياز دارد و براي يك قطعه كوچك به پارچه ای ظريف تر نياز است ،يعني پارچه را بايد
به اندازة كافي خريداري نمود.
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1ـ برزنت :پارچههایي ضخیم و محکم و نخی هستندكه برای ایجاد پشتی و کفی صندلی استفاده می شود.
2ـ پارچة آستری :پارچه ای که از جنس چیت ،متقال یا چیتایی  800نسبت به سایر پارچه ها ارزان تر است.
از این پارچه در زیر اسفنج استفاده می شود در واقع آستری ها برای جلوگیری از تماس مستقیم پارچههای
رویه با قسمتهای زیرین (فنربندی تخم پنبه و اسفنج) و در نتیجه دوام بیشتر پارچههای رویه و شکل گیری
مناسب آنها به کار رفته و دارای دو نوع ضخیم و نازک هستند .هدف از به کار بردن آستر حفاظت از اسفنج،
دوخت راحت تر ،کیفیت بهتر و سرعت بیشتر دوخت می باشد .به نصب آستری در پشت پارچه لمینه کاری
نیز می گویند (شکل های  19و .)20

شکل 19ـ برزنت

شکل 20ـ آستری

3ـ پارچه کرباسی (متقال) :پارچه ای است نازک از جنس پنبه ،كه در  3نوع بافت متراکم ،متوسط و باز
توليد شده ،و از آن براي پوشش داخلي يا پشت مبل ها و صندلي ها استفاده می شود .اين پارچه ارزان است
ولي به جاي آن می توان از گوني نخي يا پالستيكي استفاده كرد .و از آن برای پوشش زیرین یا پشت مبل ها
و صندلی ها استفاده نمود (شکل های  21و .)22

شکل 21ـ گونی پالستیکی
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4ـ مشمع :در مبلهای راحتی ،اداری و صندلی ها از مشمع استفاده می شود ،و چون شست وشوی آن راحت
است به پارچه برتری دارد .در مبلهای کالسیک کمتر از آن استفاده میشود ،ولي در مواردی که جنس آنها
خوب باشد و ارزش و زیبایی مبلمان را افزایش دهد ،مورد استفاده قرار می گيرد (شکل .)23
5ـ چرم :چرم را برای رویه کوبی مبلهای خانگی و اداری به كار می برند ،ولی امروزه به دلیل گران بودن،
به ندرت از آن استفاده می شود؛ در واقع استفاده از چرم تقریباً به صورت سفارش متقاضی صورت میگیرد
(شکل .)24

شکل 23ـ مشمع

شکل 24ـ چرم

6ـ پارچه وال :پارچه متراکم و محکمی با رنگ هاي متنوع ،كه براي تمام قسمت هاي اليه دار شده استفاده
می شود ،تا اليي را در جاي خود ثابت نگه دارد و از تماس مواد آالينده به آنها جلوگيري شود (شكل های  25و .)26

شکل 25ـ نوار Webbimg

شکل 26ـ پارچه وال Muslin
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ج) بست ،چسب و سایر مواد
1ـ نخ فنربندی :نوعی نخ محکم است برای بستن
فنرها تا فنرها در کف مبل جابه جا نشوند (شکل .)27

شکل 27ـ نخ فنر بندی

٢ـ نخ دوخت (طبق استاندارد ملي) :نخي است بسيار محكم با شمارة  ،20كه براي دوختن مورد استفاده
قرار می گيرد .معموالً  3نوع هستند :معمولي(پنبه اي) ،پلي استري و نايلوني (شكل .)28
٣ـ نخ چند ال (نخ چند رشته اي پنبه اي) :نخ هایی با کیفیت عالی خریداری نخ کنفی چند الی ایتالیایی
شماره  60بهترین نوع برای بستن فنرهای کفی صندلی میباشد .این نمونه نخ به صورت کالف هایی پوندی
عرضه میشود و هر کالف برای چند صندلی کافی است .نخ  4تا  5الی جوت ( )Juteبرای بستن فنرهای
پشتی مبل مناسب است .برای دوختن فنر ها به نوار و دیگر درزها ،نخ کتانی شماره  252توصيه می شود كه
یک کالف  0/5پوندی آن برای چند صندلی کفایت میکند (شکل .)29

شکل 28ـ نخ دوخت

شکل 29ـ نخ چندال

٤ـ نخ مغزی :نخ مغزی از مجموعه ای از نخ هایی است که به هم تابیده شده و از آن در رویه کوبی مبل در
موارد مختلف استفاده می شود از جمله برای فنربندی و مهار کردن فنر ها و مغزی دوزی.
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 ٥ـ قیطان :نوعی نخ ابریشمی متشکل از چندین رشته نخ است که بهدور هم تابیده شد ه و به رنگهای مختلفی
وجود دارد .از اين نخها برای زیبایی مبل و گاهی اوقات برای پوشاندن روی سوزن منگنهها استفاده میشود.
قیطان بهوسیله چسب گرم به مبل نصب میشود.
 ٦ـ فنر :فنر برای فنرکشی کف کالفهای مبل استفاده میشود تا مواد پر کنندهاي که روی آن قرار می گیرند،
حالت ارتجاعی داشته و از فشار بار وارد بر كالف مبل ،بكاهد .براساس نوع کار در کف کالفها از فنرهای
مختلفی به شرح زیر استفاده میشود:
فنر زیگزاگ :فنرفلزی با شمارة  3/5که به صورت مارپیچ بوده و معموالً براي رويه كوبي مبل راحتي و كف
صندلي استفاده می شود .اين نوع فنر با شمارة  2/5براي پشتي مبلمان نيز مناسب است زيرا نسبت به كف،
فشار كمتري به پشتي وارد می شود و نيازي نيست كه مانند كف از فنر با شمارة بيشتر و قوي تر استفاده كرد.
فنر تسمه ای :این نوع فنر به صورت تسمة فلزی به پهنای حدود  20و ضخامت  2میلی متر است که در
طول و عرض کل کف کالف کوبیده می شود .اين نوع فنر ،بیشتر در مبلهای راحتی کاربرد دارد.
فنرمارپیچی(لول) :فنرهای مارپیچی بیشترین خاصیت ارتجاعی را داشته و به شکل ها و اندازههای
گوناگونی تهیه میشوند .برای بخش کفی از فنرهای بسیار محکم درجة  9تا  11استفاده میشود .ارتفاع
این فنرها از  100تا  110میلی متر متفاوت است ،كه صندلی ناهارخوری ممکن است فنری به ارتفاع 100
میلی متر ،و صندلی اتاق نشیمن و مبل يا راحتی ،دارای فنری به ارتفاع  200تا  225میلی متر و یا بیشتر
داشته باشد.
فنرهای پشتی از فنرهای کف معموالً از فوالد سبک تر در درجه  12تا  15ساخته می شوند .جالب اينكه فنرهای
مارپیچی کوسن ها کوچک تر بوده و حتی از فوالدی سبک تر از فوالد فنرهای پشتی تهيه می شوند (شکل های
 30و .)31

شکل 30ـ فنر لول

شکل 31ـ فنر زیگزاگ
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7ـ پارافین ـ چسب گرم :یکی از مشتقات نفت است که به صورت مایع و جامد در بازار موجود می باشد .در
آخرین مرحلة رویه کوبی مبل کالسیک ،برای تمیز كردن مبل ،از پارافین مایع استفاده میشود (شکل .)32
الف) چسب گرم :این چسب را كه به صورت جامد است ،داخل هوية مخصوص قرار می دهند .هويه به وسيلة
برق گرم می شود؛ چسب را ذوب و آمادة استفاده می كند.
ب) چسب فوری :از چسب فوری برای چسباندن پارچه و ابر و گونی استفاده میشود (شکل های  33و .)34
 ٨ـ نوار (نوار ،سرمه ،نوار سرمه) :یکی از مواد تزیینی مورد استفاده در رویه کوبی است که از مجموعه
نخهای به هم پیوسته و یكنواخت به شکل بافتنی تشکیل شده ،و معموالً  1سانتیمتر عرض دارد و برای
پوشاندن منگنههاي روی مبل استفاده می شود .نواری براي استحکام و دوام بیشتر و همچنین ایجاد زیبایی
در رویه کوبی مورد استفاده قرار می گیرد .نواري ،با چسب فوری و حرارتی به مبل نصب می شود .و در سه نوع
موجود است1 :ـ نواری 2ـ نوار سرمه 3ـ سرمه (شکل .)35

152

شکل 32ـ پارافین

شکل 33ـ چسب گرم

شکل 34ـ چسب فوری

شکل 35ـ نوار تزئینی
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9ـ سایر مواد تزيینی :برای تزيین مبل از موادی چون سرمه ،گل میخ ،نوار ،دکمه ،ریشه ،منگوله ،پولکی،
مغزی دوزی و لمینه نيز استفاده می شود.
د) قسمت پوششی و تزیینی مبل شامل زیره و
رویه می باشد.
رویه مبل می تواند در انواع پارچه ای ،مشمعی ،چرمی
و ....باشد .پارچههای مبلی که انواع مختلفی از نظر
جنس ،رنگ و طرح و ...دارند معموالً دارای عرض
 900تا  1400میلی متر می باشند.
معموالً برش پارچههای ساده و گلدار درهم ،راحت تر
است و مقدار استفاده از آن مناسب و دور ریز کمتری
نسبت به پارچههای راه راه و تك گل دارد ،چون
پارچههای راه راه باید طوری برش زده شوند که تمام
قسمت های مبل از نظر راه پارچه با هم هماهنگی
الزم را داشته ،و راه ها با هم جور باشند (شکل .)36
شکل 36ـ رویه مبل

شکل 37ـ کالف مبل راحتی
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مبل ها اعم از کالسیک و راحتی (تمام پارچه و چوبی پارچه ای) ،دارای کالف های چوبی می باشند که عمل
رویه کوبیدن روی قسمتی از کالف کامل (یک تکه یا کالف جدا) انجام می شود اگر رویه کوبی به طور کلی
اصولی و صحیح انجام شود ،و همچنین از مواد مناسب و مرغوب برای پر کردن آنها استفاده شود آن مبل
می تواند سال ها دوام داشته باشد.

  ٥ـ ابزارو وسایل مورداستفاده دررویه کوبی
ابزار اندازه گيري
برای اندازه گیری ،از متر يا خط كش استفاده می شود.

متر نواري فلزي
كه به صورت فنر داخل يك محفظة فلزي يا پالستيكي جمع می شود (شكل .)38

متر خیاطی
نوعی متر برای اندازه گیری در دوخت و دوز مبلمان است که از جنس پارچه و پالستیک ساخته میشود.
طول آن  1/5متر بوده و در پشت و روی آن ،واحد بندی شده است .معموال اندازه گیری فضاهای دارای انحناء
با این نوع متر راحت تر و استفاده از آن آسان تر است ،و چون خیاط ها از این متر بيشتر استفاده میکنند به
نام متر خیاطی معروف است (شکل .)39

خط کش
از وسایل اندازه گیری است که در انواع فلزی ،پالستیکی و چوبی در اندازههای  50 ،30 ،20و 100سانتی متر
وجود دارد .از آن برای خط کشی ابر و پارچه نیز استفاده میشود و بیشتر در قسمت هایی که امکان استفاده
از متر فراهم نيست مورد استفاده قرار می گیرد (شکل .)40

شکل 38ـ متر نوار فلزی

شکل  39ـ متر خیاطی

شکل  40ـ خط کش

صابون مل یا صابون خیاطی
براي برش پارچة مبل ابتدا آنرا به وسیلة صابون مل عالمت گذاری و خطکشی می کنند.
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توجه

امروزه عالوه بر صابون مل ،از مداد شمعي نيز استفاده می كنند.
قیچی
قیچی در دو نوع برقی و دستی پارچه بری است
قیچیهای دستی كه در کارگاههای کوچک استفاده
می شود ،دارای شمارههای مختلفی است که بزرگی
و کوچکی آنرا نشان می دهد؛ مثل  8و  10و 12
و ،...قیچیهای برقی روی میز کار قرار گرفته؛ و ثابت
می شوند و چندین الیه پارچه روی هم قرار گرفته را
می توان با آن برش داد .اين قيچي ها از قیچیهای
دستی بیشتر استفاده می شود (شکل .)41
شکل  41ـ قیچی

دستگاه منگنه
از وسایل اتصال دهندة پارچه به کالف چوبی است .دستگاه منگنه در دو نوع دستی و بادی وجود دارد.
سوزنهای منگنه از شمارة  8تا  10به باال هستند .برای کوبیدن پارچه آستری و نوار به کالف ،از منگنة دستی
بافنرقوی که میتواند سوزن دوخت نمرة 10را به راحتی بکوبد استفاده میشود .امروزه برای تسریع کار ،از
منگنة بادی بیشتر استفاده می شود .باد عامل محرک بوده و به وسیلة کمپرسور تأمین ميشود.
کمپرسور
این دستگاه براي تولید باد (هواي فشرده منگنه بادی در کارگاه ها وجود دارد و با اندازههای مختلف در بازار
عرضه می شود (مث ً
ال  150لیتری) ،عامل تولید باد در این دستگاه ،جریان برق است (شکل های  42تا .) 44

شکل 42

شکل  43ـ کمپرسور

شکل  44ـ منگنه بادی
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چکش
سه نوع چكش ،فلزی ،الستیکی یاچوبی براي ضربه زدن به اجسام فلزی همچنين غیر فلزی و کوبیدن میخ
به کالف استفاده می شود .مقطع چکش رویه کوبی يك طرف بلند و طرف ديگر باریک است که قابلیت رسیدن
به پونزها را در گوشههای تنگ و عمیق دارد (شکل .)46
گازانبر
از گاز انبر براي برگرداندن ،چيدن و تا کردن لبة فنر بریده شده استفاده میشود (شکل .)47

شکل  45ـ سوزن منگنه بادی

شکل  46ـ چکش

شکل  47ـ گازانبر

سیم چین
از سیم چین برای چیدن اضافه فنر زیگزاک و لبههای انتهایی فنر لول در صورت خراب بودن استفاده میشود
(شکل.)48
میخ کش
از میخ کش برای بیرون کشیدن و چیدن میخ استفاده می شود .البته بیشتررویه كوب ها با سنگ زدن پیچ
گوشتی معمولی تراش و لبه ،آنرا طوری درست میکنند که به عنوان یک میخ کش عمل میکند؛ ابزاري بسيار
ساده كه ازکارایی خوبی نیز برخوردار است (شکل .)49
کاتر
از کاتر برای بریدن ابر ،و در بعضی مواقع پارچه استفاده میشود (شکل .)50

شکل  48ـ سیم چین

شکل  49ـ میخ کش

شکل  50ـ کاتر

دستگاه پرس دکمه
از این دستگاه که دارای یک قالب استوانۀ و یک دسته می باشد .برای دکمه زدن استفاده می كنند .پارچه را
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به صورت گرد بریده و داخل قالب قرار می دهند.
البته ابتدا پولک فلزی نر و ماده شماره هاي  22 ،18 ،16يا....را داخل قالب می گذارند و با پيچاندن يا فشار
دادن دسته ،پارچه روي دكمه پرس می شود .با اين وسيله ،پارچة همرنگ مبل روي دكمه پرس شده و زيبايي
كار بيشتر خواهد شد.
چرخ خیاطی
چرخ هایی که در رویه کوبی استفاده می شوند ،چرخهای صنعتی هستند که در صنایع دوزندگی پوشاک و
کیف كاربرد دارند.
و دارای دو نوع چرخهای تمام هيدروليك و نیمه میباشند اين چرخ ها به صورت تخت (راسته دوز) يا دو پايه
هستند و بايد طبق استاندارد ملي ايران انتخاب و با آنها كار كرد (شکل های  51و .)52

شکل  51ـ چرخ خیاطی صنعتی

شکل  52ـ خیاطی رویه کوبی

میخ
نبايد از میخ های مخصوص فرش استفاده كرده؛ زيرا این نمونه ممکن است چوب را بشکافند .میخهای
مخصوص رویه کوبی در اندازههای مختلف وجود دارند :معموالً ميخ هاي شمارة  10یا  12برای کوبیدن نواری
که فنرهای کفی را میبندد.
از میخ شمارة  8برای بستن پشتی صندلی؛ از میخهای مخصوص ،برای نواربندی الیاف نرم ،از ميخ شماره 4
برای آستری ها ،و از ميخ شمارة  3برای نخ چندال استفاده میشود (شکل .)53
سوزن
سوزن رویه کوبی شبیه سوزنهای لحاف دوزی وکفاشی است ،نخ کردن آن بسیارآسان می باشد .سوزن ها
با شماره هاي 20ـ  14و 20ـ  18وسايل اتصال دهنده هستند كه در دو نوع ماشيني و دستي وجود دارند
(شکل .)54
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شکل  53ـ میخ

شکل  54ـ سوزن

سوزن جوال دوزی
عمل دوخت در کارهای لفاف کاری و ماهیچه کاری ،به وسیلة این سوزن انجام می شود (شکل .)55
سوزن خمیده
از سوزنهای خمیده برای دوختن پارچة آستری به فنر ها استفاده میکنند (شکل .)56

شکل  55ـ سوزن جوال دوز

شکل  56ـ سوزن خمیده

سوزن لحاف دوزی
از سوزن لحاف دوزی برای لمسه کاری ،دست دوزی با دوخت مخفی ،دوختن فنر لول به نوار ،دوختن گونی
نخی به پالستیکی در ماهیچه کاری ،و دکمه دوزی استفاده میشود.
نوار کش
وسیله ای دست ساز است که توسط رویه کوب ها درست می شود .این وسیله از یک قطعه چوب به ابعاد تقریباً
 10×8×3ساخته میشود ،يك سر آنرا يك رديف ميخ شمارة  3می كوبند .ميخ ها بايد حدود  0/5سانتي متر
از لبه ها فاصله داشته باشند :سپس سر ميخ ها را با گاز انبر قطع می كنند ،تا ميخ ها بتوانند با نوار درگير شده
و باعث كشيده شدن نوار شوند .قسمت پايين چوب بايد به صورت  8برش بخورد تا بتواند روي لبة چوب
مبل درگير شود (شكل  .)57نواركش رويه كوبي پين يا ميخ هاي رويه كوبي براي بستن موقتي پارچه ها در
گوشه هاي مبل هستند (شكل .)58
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شکل  57ـ نوارکش

شکل  58ـ ميل رویه کوبی

کار شکاف
برای شکاف دوخت پارچه ،از ابزاری به نام کار شکاف استفاده می شود و این عمل را کار شکافی می گویند.
پیچ گوشتی
از پیچ گوشتی به عنوان وسیله ای برای باز کردن رویه کوبی قبلی استفاده میشود.

  6ـ اصطالحات رویه کوبی
مغزی :معموالً لبه هاي مبل يا وقتي چند تكه پارچه را به هم می دوزند ،از مغزي استفاده می شود .به كار،
زيبايي خاصي می بخشد .نخ مغزي كه تقريباً نخ كلفتي می باشد را بين پارچه قرار داده و چرخ می كنند.
مغزي ها نيز به صورت الستيكي وجود دارد كه براي رويه هاي مشمعي و چرمي از آنها استفاده می شود.
مغزي دوزي حتماً بايد با پاية چرخ مغزي دوزي انجام گيرد.
انواع مغزی :مغزی کارخانه ای که جنس آن از پالستیک است و به صورت آماده و در رنگ های مختلف به
بازار عرضه می شود.
لمسه دوزی :لمسه دوزی به منظورتغییر در ظاهر پارچه مبلمان و افزایش زیبایی آن است .در لمسه دوزي،
شكل هاي لوزی مانند را تشکیل میدهند و به صورت قالبی و در دو ابعاد کوچک و بزرگ برروی پارچههای
پشتی مبلمان دوخته میشوند .برای دوختن لمسه از قاب لمسه که یک قالب لوزی شکل است استفاده
می کنند .برای لمسه کردن پشت مبل ،معموالً در زیر پارچه از مقوایی استفاده می کنند تا کوک هایی که روی
اسفنج پشت زده می شود نگه داشته شود .لمسه دو عدد است که یک قالب کمی کوچک تر از دیگری است.
قالب کوچک تر برای عالمتگذاری بر روی ابر قالب بزرگ تر برای عالمت گذاری روی پارچه استفاده میشود
هنگامی که ابر نازکی را پشت پارچه چسبانده و خطوطی را به هر شکل روی آن چرخ کنند ،به آن لمسه دوزی
می گویند.
رپس :پس از پايان رويه كوبي را ،رپس می گويند .رپس را به وسيلة استپ يا منگنه انجام می دهند و براي
ظرافت بيشتر در كار ،از دست دوزي نيز استفاده می شود (شكل .)59
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فوم پلي اتيلن :امروزه براي ايجاد ضخامت نرم و ارتجاعي به جای لفاف کاری از ماهیچه و فوم سرد (پلي
اتيلن) استفاده میكنند که به ظرافت ،نرمی و فرم دهی تشک مبلمان بسيار میافزاید.
الگو گرفتن :الگو گرفتن يا شابلون گیری ،یعنی ابر را به شکل کفی یا پشتی مبل یا صندلی در آوردن؛ که
این عمل در مبلمان کالسیک انجام نمیگیرد ،زيرا در اين مبلمان ،بعد از لفاف کاری و ماهیچه کاری روی
آنرا اسفنج و پارچه میکوبند (شکل .)60

شكل  59ـ رپس

شکل  60ـ الگو

ماهیچهکاری :ماهیچهکاری به عمل شکل دادن بعضی از قسمتهای مبل گفته میشود ،به این صورت که
قسمت ماهیچه کاری شده بر آمدهتر از سایر قسمتها است و حالت نیم بیضی دارد .معموالً در سر جلو و بغل
مبلمان ،برای اينكه نمای کامل اسکلت زیبایی خود را نشان دهد و تشک مبل لیز نخورد ،مبل را ماهیچه کاری
میکنند .این عمل با گونی نخی ،پنبهدانه ،پوشال و نخ مغزی ،دوخته شدن با سوزن جوال دوزی صورت می گیرد.
فواید و نحوه ماهیچهکاری :ماهيچه كاري به زيبايي
مبل افزوده و طول عمر آنرا زياد می كند .ابتدا گوني
را به اندازة الزم میبرند ،سر آنرا به وسيلة نخ كفاشي و
سوزن لحافدوزي به گوني پالستيكي میدوزند؛ سپس
مقداري پنبه دانه روي گوني نخي می گذارند ،پوشال
را به اندازة الزم روي پنبه دانه میريزند ،گوني نخي
را روي آن كشيده و به وسيلة سوزن منگنه به لبة
اسكلت مبل میكوبند ،و باالخره حاشية بااليي گوني
نخي همان جايي كه پوشال گذاشته شده را با سوزن
جوالدوزي و نخ مغزي ،دو دور میدوزند يك دور ريز
و يك دور درشت (شكل .)61
شکل  61ـ ماهیچه کاری
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کوسنهای تزيینی یا مصرفی :معموالً كوسن ها اندازة استاندارد دارند :به اندازة  40×40كه براي آن ،بايد
پارچه را  42×42برش زد وزير دوخت قرار داد؛ يعني مقدار  2سانتي متر ،جاي دوخت آن است .نا گفته نماند
كه يكطرف آنرا به اندازة  20تا  25سانتي متر نبايد دوخت ،كه دهانة كوسن است و از انجا بايد ويسكوز را
داخل كرد.
پس از آنكه كوسن كام ً
ال پر شد ،بايد دهانه را نيز دوخت .براي كوسن هاي آستردار می توان از پارچة متقال
ريز بافت استفاده كرد؛ بدين ترتيب كه ابتدا متقال را  42×42سانتي متر می دوزند و بر می گردانند ،سپس
داخل آنرا پر كرده و می دوزند.
پارچه رويه را  42×42سانتي متر می برند و سه طرف آنرا می دوزند ،و طرف چهارم را زيپ می دوزند تا آستر
راحت تر درآورده يا جازده شود.
براي كوسن هاي مغزي دار می توان از پارچه اي كه تضاد رنگ داشته باشد ،باريكه اي به ابعاد  4×170سانتي متر
براي هر كوسن بريد .الي آنرا نخ مغزي گذاشت و با پاية چرخ مغزي دوز آنرا دوخت .پس از آماده شدن مغزي،
بايد مغزي را روي لبة چهار گوشة اطراف پارچه گذاشت و دوخت ،و لبة ديگر پارچه را از پشت به پشت
گذاشته و طوري دوخت كه مغزي داخل پارچه افتاده باشد ،كه وقتي پارچه برگردانده می شود ،به طور كامل
دوخته و آماده باشد (شکل های  62و .)63

شکل  62ـ کوسن در حال ساخت

شکل  63ـ کوسن ساخته شده
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7ـ مواد و ابزار موردنیاز برای یک رویه کوبی ساده
ابزارهای دستی

ابزار دستی ـ برقی

ماشینآالت

مواد مصرفی
فنر 3/5

قیچی

دستگاه منگنهزنی

کمپرسور

بست فنر

چکش

دستگاه میخ کوب

میخبست

پیچ گوشتی

چرخ خیاطی

گونی ریزبافت

کار شکاف

چسب فوری

کاتر

ابر یا فوم  ٣٠کیلویی

سوزن جوالدوزی

پارچه

سوزن دستدوزی

متقال

گاز انبر

نخ خیاطی 20/2

میخ کش

میخ منگنه
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ارزشيابي شايستگي انتخاب مواد و کار با ابزارهای رویه کوبی
شرح كار:
ـ انتخاب فنر و تسمه براي مبلمان
ـ انتخاب اسفنج و فوم براي مبلمان
ـ انتخاب پارچه آستري و رومبلي
ـ انتخاب ابزار دستي رويه كوبي
_ انتخاب ابزار ماشيني براي رويه كوبي

استاندارد عملكرد:
مواد اوليه رويه كوبي مانند فنر ،پارچه ،اسفنج و  ...و ساير ابزار و تجهيزات را مطابق با استاندارد ملي انتخاب و به كار ببرد.
شاخصها:
ـ انتخاب فنر زيگزاگ و لول مناسب كار
ـ انتخاب تسمه مناسب
ـ انتخاب پارچه و آستري مناسب
ـ انتخاب ابزار دستی مناسب
ـ انتخاب ابزار ماشيني
شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرايط:
1ـ كارگاه رويه كوبي مبلمان استاندارد به ابعاد  8 × 12متر مربع داراي تهويه كافي و فونداسيون مناسب براي نصب دستگاه و سيستم مكنده و نوركافي به انضمام لوازم ايمني
و نوركافي و سيستم سرمايشي و گرمايشي ايمن
2ـ اسناد :نمونه هاي فنر  .پارچه و تسمه و اسفنج
3ـ ابزار و تجهيزات :كمپرسور هوا ـ منگنه زن دستي و نيوماتيك ـ نواركش ـ چكش ـ تفنگ ميخ كوب ـ چرخ خياطي ـ سوزن رويه كوبي ـ میزکار
4ـ مواد :اسفنج ـ فوم ـ چسب فوم ـ پارچه مبلي ـ پارچه استري ـ متقال ـ نخ ـ فنر زيگزاگ ـ فنر لول ـ نوار سرمه
  5ـ زمان 5 :ساعت
ابزار و تجهيزات:
كمپرسور هوا ـ منگنه زن دستي و نيوماتيك ـ نواركش ـ چكش ـ تفنگ ميخ كوب ـ چرخ خياطي ـ سوزن رويه كوبي ـ میزکار
معيار شايستگي
مرحله كار

رديف

حداقل نمره قبولي از 3

1

انتخاب فنر و تسمه براي رویه کوبی مبلمان

2

2

انتخاب اسفنج و فوم براي رویه کوبی مبلمان

2

3

انتخاب پارچه آستري و رومبلي

1

4

انتخاب ابزار دستي رويه كوبي براي رویه کوبی

1

5

انتخاب ابزار ماشيني براي رويه كوبي

2

شايستگيهاي غيرفني ،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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پودمان 5

رویهکوبی مبلمان چوبی
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آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯽ ﺑﺮده اﯾﺪ
از پوشال در رويه كوبي چه استفاده اي می كنند؟
چند نوع فنر در رويه كوبي وجود دارد؟
نقش منگنه بادي در رويه كوبي مبلمان چوبی چیست؟
تسمه كشي و فنر بندي ﺑﺮاي رويه كوبي مبلمان چگونه انجام می شود؟

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺲ از پايان اﯾﻦ واﺣﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد كه با استفاده از مواد و ابزار موردنياز براي
رويه كوبي ،صندلي ناهار خوري و مبل يك نفره را رويه كوبي كنند.

هدف توانمند سازی (مهارت های یادگیری)
هدف اصلي اين پودمان ،کسب مهارت شایستگی رويه كوبي صندلي و مبل يك نفره چوبي است.
اهداف فرعي اين  پودمان ،کار کردن با ابزارهای دستی و ابزارهای دستی برقی مناسب و مورد نیاز برای
رويه كوبي ،از جمله دستگاه منگنه كوب و  ...ميباشد.

مسايل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی
نگرش

  دقت و سرعت در کیفیت زيرسازي مناسب براي رنگ كاري پروژه در هنگام کار کردن و در پايان کار.

شایستگی های غیر فنی
شایستگی های غیر فنی
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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 صرفهجویی كنید.

سایر شایستگیهای غیر فنی

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

شايستگي رویهکوبی مبلمان چوبی

يادگيري 12

باتوجه به آشنايي و كار با ابزار و مواد اوليه رويهكوبي صندلي رنگ كاري شده را به ترتيب زير رويهكوبي نماييد.

رویه کوبی مسطح (تخت)
سادهترین نوع رویهکوبی که در مورد صندلیها و چهارپایههای ساده کاربرد دارد ،رویهکوبی تخت است .این کار ،روی
یک تختة مسطح اجرا میشود؛ یعنی یک قطعه اسفنج روی یک تخته (تخته چندالیه ،تخته خرده چوب ،امدیاف
و یا یک قاب با پوشش تخته
سه الیه) چسبانده شده و
روی آن را با پارچه پوشش
میدهند.
صندلیهای ساده یا بیدسته
مانند صندلی غذاخوری را
میتوان آسانتر رویهکوبی
کرد زیرا فقط کف آن به
پوشش رويهكوبي نیاز دارد
(شکل .)1

شکل 1ـ دو نوع صندلی از نظر قرار گرفتن کفی روی قیدها (سمت راست) و داخل قیدها
(سمت چپ)

با توجه به آشنایی و کار با ابزار و مواد اولیه رویهکوبی صندلی رنگکاری شده را به ترتیب زیر رویه کوبی نمایید.
فعالیت کارگاهی :رویه کوبی تخت (کفی صندلی)
الف) جدول فهرست مواد و ابزارهای الزم
ردیف

مواد مصرفی
عنوان

مقدار واحد

ابزارهای دستی

ابزار دستی
برقی

ماشین آالت

1
2
3
4
5
6
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ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی

شکل 2ـ مراحل اجرای رویه کوبی

الف) رویه کوبی صندلی ناهارخوری
اندازه گیری کفی :ابتدا با استفاده از متر نواری فلزی ،طول و عرض تخته را اندازه گیری کرده و اندازه ها را
یادداشت نمایید.
می توانید تخته را روی اسفنج قرار داده و دور تا دور آن را خط کشی کنید.

شکل 3ـ اندازه گیری و خط کشی کفی صندلی
نکته

  اگر سطح تخته کفی به شکل ذوزنقه ،مثلث و یا دایره بود ،آن را نیز به صورت مربع مستطیل در
نظر گرفته و بزرگ ترین ابعاد آن اندازه گیری شود.
برش اسفنج :برای برش اسفنج می توانید تخته را روی اسفنج قرار داده و دور تا دور آن را با کاتر ببريد.
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شکل 4ـ برش کاری اسفنج کفی صندلی

چسباندن اسفنج :سطح تخته ،همچنين سطح اسفنج را بايد با چسب فوم (اسفنج) آغشته كرد به طوری که
الیة نازکی از چسب روی هر دو طرف پاشيده شود .پس از چسب زنی ،اسفنج را روی تخته بچسبانید و مراقب
باشید که اسفنج صاف قرار گرفته و کام ً
ال روی کفی بچسبد.

شکل 5ـ چسباندن اسفنج روی کفی صندلی

برش پارچه :پارچه را به اندازة  200میلی متر یعنی از هر طرف حدود  100میلی متر بیشتر ،با قیچی برش
بزنید و آن را وسط تخته ای که بر آن فوم چسبانده بودید ،قرار دهید.
نصب پارچه :یک طرف پارچه را بر پشت تخته کشیده و با دستگاه منگنه زن (دستی یا نیوماتیک) دو یا سه
منگنه بكوبيد؛ سپس پارچه را به روی اسفنج آورده و طرف مقابل منگنه خورده را بکشید و با فشار دست آن
را نگه داشته دقیقاً مقابل منگنه های قبلی ،دو منگنه بزنید .در ادامه ،دو طرف دیگر را به روش گفته شده نصب
کنید .وقتی هر  4طرف را منگنه زدید ،باید قسمت های دیگر پارچه که نکشیده اید ،با فشار دست كشيده و
محكم آن را نگه داشته و با منگنه كوب لبه ها را ثابت كنيد .این کار را باید تا رسیدن به منگنه های زده شدة
قبلی ادامه دهید .البته در تمام مراحل ،پارچه را باید طوری با دست بکشید که روی آن چین نیفتد.

گوشه های منگنه خورده

قیچی کردن گوشه ها

کوبیدن پارچه

ثابت کردن پارچه

شکل  6ـ مراحل برش و نصب پارچه
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ب) رويه كوبي صندلي اداري
مراحل رويه كوبي صندلي اداري به شرح زير است.
1ـ ابزارهاي مورد نياز را آماده كنيد و رويه مستعمل قبلي را ازروي كفي و پشتي صندلي باز كنيد .براي
كشيدن منگنه ها از گاز انبر استفاده كنيد (شکل .)7

شکل 7

2ـ اسفنج با ضخامت 2سانتي متر را به اندازه ابعاد كفي و پشتي صندلي اندازه گيري كنيد (شکل .)8

شکل 8

3ـ به وسيله ماژيك رنگي محيط كفي و پشتي را خط كشي نماييد (شکل .)9

شکل 9
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4ـ از روي الگوي خط كشي شده به وسيله قيچي اسفنج را ببريد (شکل .)10

شکل 10

برش را به نحوي انجام دهيد تا كمترين دورريز حاصل شود (شکل .)11

شکل 11

5ـ اسفنج بريده شده دقيقاً به اندازه قالب كفي و پشتي مي باشد (شکل .)12

شکل 12

6ـ پارچه رويه كوبي را كه به رنگ قهوه اي روشن مي باشد روي ميز كار باز كنيد (شکل .)13

شکل 13

7ـ به وسيله متر نواري (پارچه اي يا فلزي به اندازه قالب اسفنج و كفي و پشتي و از هر طرف 10سانتي متر
اضافه تر برش بزنيد .تا به راحتي لبه ها را به روي اسفنج برگردانده و با منگنه روي آن بكوبيد (شکل .)14
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شکل 14

 8ـ پارچه اندازه گيري شده را تا كنيد و با قيچي آن را برش بزنيد (شکل .)15

شکل 15

9ـ اسفنج و كفي و پشتي را آماده كنيد (شکل .)16

شکل 16

10ـ پيستوله را به مخزن باد وصل كنيد .و چسب مخصوص اسفنج را روي قالب چوبي اسپري كنيد (شکل .)17

شکل 17

11ـ قالب كفي و پشتي را كه اسفنج به چوب چسبيده شده را روي پارچه بريده شده قرار دهيد (شکل .)18
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12ـ يكي از لبه ها را با منگنه بكوبيد (شکل .)19

شکل 19

13ـ لبه هاي ديگر برگردانده و باد ست محكم بكشيد تا كام ً
ال صاف شده و چروك نداشته باشد (شکل .)20

شکل 20

14ـ لبه ها به وسيله منگنه بادي با سوزن مناسب به تخته چنداليي بكوبيد (شکل .)21

شکل 21

15ـ پس از كوبيدن پارچه لبه هاي اضافي را با كاتر ببريد (شکل .)22

شکل 22

16ـ کفي و پشتي رويه كوبي شده آماده نصب به صندلي مي باشد (شکل .)23

شکل 23
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17ـ ابتدا كفي را روي كف صندلي گذاشته و آن را تنظيم كنيد (شکل .)24

شکل 24

18ـ از چهار گوشه با پيچ هاي مناسب در حالي كه محل پيچ ها از پشت و كف صندلي خزينه شده است،
پشتي و كفي را اتصال دهيد (شکل .)25

شکل 25

19ـ سعي كنيد هر چهار پيچ كف و پشت را محكم ببنديد (شکل .)26

شکل 26

20ـ صندلي اداري رويه كوبي شده آماده بهره برداري مي باشد (شکل .)27

شکل 27

21ـ ابزارهاي مورد استفاده در رويه كوبي تخت را در شكل روبه رو
مشاهده مي كنيد (شکل .)28
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رویه کوبی مبل کالسیک
براي رويهكوبي مبل كالسيك يا راحتي ،مراحل تا حدودي شبيه رويه كوبي كفي صندلي مي باشد ولي اصول
و قواعد خواص خود را دارد و زمان زيادتري بايد صرف گردد در ادامه يك نوع روش رويه كوبي مبل كالسيك
آورده مي شود.
فعاليت كارگاهي :رویه کوبی مبل كالسيك
الف) جدول لیست مواد و ابزارهاي الزم
مواد مصرفی

ابزارهای دستی

ابزار دستی
برقی

ماشین آالت

1

تسمه و فنر

قیچی

منگنهکوب

کمپرسور

2

پارچه رویه و متقال

اره اسفنجبری

هویه

3

سرمه و چسب

تسمهکش

4

اسفنج یا فوم

چکش پالستیکی

5

پنبهدانه

6

گونی نخی

ردیف

عنوان

مقدار واحد

ب) مراحل اجراي فعاليت كارگاهي
1ـ تسمه كشي :ابتدا بايد به اندازه طول و عرض مبل يك نفره و تعداد مورد نیاز نوارتسمه كشي ببريد .این 
نوارها كه به صورت رول در بازار موجود است ،از جنس پارچههای بافته شده با نخ پالستیکی هستند تا توانایی
تحمل فشار را داشته باشند .معموالً نوار را از اندازه موردنظر نيم سانتیمتر کوتاه تر به کالف نشیمن نصب
كنيد .تاوقتی نوارها را به وسیله نوارکش می کشيد محکم روی كالف نصب شود ،و از لبه كالف مبل بیرون
نزند .عرض نوارها  5تا  7سانتیمتر میباشند و طول آن به طول و عرض مبل بستگی دارد.
نحوه کوبیدن نوار تسمه به صورت مراحل زير است :
ابتدا یک سر نوار تسمه را به وسیله منگنه بادی به ضخامت زیر مبل نصب كنيد .در مبل يک نفره دو نوار
تسمه در عرض و دو نوار تسمه در طول مبل بكوبيد .اين نوارها پس از كوبيدن روي كالف نسبت به هم
به صورت به عالوه (يك رديف افقي و يك رديف عمودي) کوبیده شده و مركز اين به عالوه ها محل قرار گرفتن 
فنر لول می باشد.
وقتی یک طرف نوار تسمه را به وسیله منگنه به مبل نصب کردید سر دیگر را با نوار کش بكشيد ،تا کام ً
ال
محکم و ثابت روی کار قرار گیرد.
ً
هنگامي كه يك سر نوار تسمه كوبيده شده را کامال کشیده و سر دیگر آن را به قید روبه رو (ضخامت زیر
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مبل) بعد از دوالکردن سر نوار (هنگام كشيدن نوار مراقب باشيد در اثر فشار و کشیدگی نخکش نشود ) با
منگنه كوب بكوبيد.

شكل 29ـ مراحل تسمه کشی

شكل 30ـ مراحل تسمه کشی

2ـ فنر بندي :همان طوركه گفته شد ،در محل تالقي نوارها بايد فنر لول را كه استوانه اي شكل است ،قرار
داده وروي تقاطع تسمه با نخ مغزي (نخ وسوزن كفاشي) محكم نمود.
بیشترین کاربرد این فنر در مبل کالسیک است ولی در سایر مبلها نیز کم و بیش به كار می رود( .هنگامی
که از پنبه دانه کمتری استفاده شود) ارتفاع این فنر  12تا  20سانتیمتر است و در دو نوع کوچک و بزرگ
وجود دارد .قطر این فنر  10تا  12سانتیمتر است که در قسمت وسط فنر کمتر و به شش سانتیمتر هم
می رسد .این فنر بر خالف فنر زیگزاک که به صورت تخت روی کار نصب می شود به صورت استوانه و موازی
پایههای مبل قرار می گیرد.
محل تالقی نوارها با یکدیگر برای نصب فنر لول مناسب است ،زيرا دوام نوار در این قسمت به دلیل دوبل
شدن نوار بیشتر می شود .فنر لول را روی نوار قرار میدهند و با نخ و سوزن (کفاشی) آن را به نوار می دوزند.
این عمل برای ثابت نگه داشتن فنر در جای خود و استحکام بیشتر صورت می گیرد (شکل .)31
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شکل 31ـ مراحل فنربندی

بعد از دوخته شدن فنر در جای خود (به تعداد مورد نیاز) آنها را به وسیله نخ مغزی (که در مورد آن توضیح
داده شد) به هم وصل می كنند .به این صورت که ابتدا یک سر نخ مغزی را با منگنه كوب به ضخامت کف
مبل نصب نموده و بعد آن را از روی فنر عبور می دهند و به آن گره میزنند.
سپس نخ را از فنر بعدی عبورداده و همین عمل را تکرار می کنند ،سر دیگر نخ بايد به قید رويي نصب شود.
در واقع نخ ها به صورت تار و پود از روی فنرها عبور می کنند .اين عمل براي ثابت نگه داشتن قسمت باالي
فنر و استحكام بيشتر مبل صورت می گيرد .باید دقت شود که فنرها را نبایدخيلي با نخ مغزی زیاد محکم کرد
زيرا باعث فشرده شدن فنر و از بین رفتن خاصیت ارتجاعی آن خواهد شد .از هر فنر یک نخ به صورت تار و
یک نخ به صورت پود عبور داده می شود .در واقع وقتی  4فنر لول داریم ،دو نخ به صورت تار و دو نخ به صورت
پود از روی فنرها عبور می کند؛ بنابراين به هر ردیف فنر یک نخ تار و یک نخ پود وصل میشود (شکل .)32

شكل 32ـ بستن فنر با نخ فنر بندي

3ـ گوني كشي :گونی کنفی را بايد به اندازه موردنیاز برش داد .اندازه گونی باید طوری باشد که بعد از پهن 
کردن آن روی فنرها ،از هر طرف  2سانتیمتر از کف مبل بیرون بزند تا بتوان با منگنه بهصورت دوال به ضخامت
کف مبل كوبيد .گونی باید بهصورت آزاد قرار گرفته و بتواند تحمل رفت و برگشت فنرها در موقع نشستن روی
مبل را داشته باشد .این گونی به منظور آماده کردن مبل برای بارگیری نصب میشود (شکل .)33

شکل33ـ مراحل گوني كشي
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در این مرحله از رويه كوبي كه به عملیات بارگیری در رویه کوبی مبل معروف است ،پنبهدانه یا پُرز قالی به
مقدار الزم که بستگی به مبل دارد (کیفیت مبل ،ابعاد مبل) روی گونی کنافی ریخته می شود به طوری که
کف مبل حالت عدسی محدب به خود بگیرد یعنی کناره ها گودتر و وسط مبل بلندتر باشد .پنبهدانه (ويسكوز)
معموالً  3تا  5سانتیمتر به صورت فشرده ریخته می شود.
پنبهدانهها که برای مبل استفاده می شود حالت فشردگی دارد تا بعد از استفاده کوتاه مدت از مبل نرمی آن
از بین نرود (شکل .)34

شكل 34ـ بارگیری پنبه دانه

4ـ لفاف كاري :در این مرحله ،ابتدا گونی نخی را به اندازه موردنظر برش می دهیم .اندازه گونی باید طوری
باشد تا لب ضخامت کفی مبل برسد و حدود  10سانتیمتر نیز از هر طرف اضافه باشد تا برای لفاف کاری
مشکلی ايجاد نشود .بعد از بریدن و کوبیدن گونی نخی روی کف مبل ،که قب ً
ال بارگیری شده است( ،منظور
از بارگيري يعني افزودن پنبه دانه به كف مبل) بايد پوشال ساقه برنج را روی کل گونی ريخت .برای لبههای
کف مبل یا همان ضخامت کالف ها بايد پوشال را به صورت دستهای به وسیله سیم نازک مفتولی بست .قطر
دسته پوشال حدود  5سانتیمتر است (قطر پوشال پیچیده شده) كه بايد در کنارههای مبل قرار داد ،و آن
را با  10سانتیمتر گونی نخی اضافه از هر طرف به شکل لولهای با سوزن و نخ کفاشی دوخت .گونی نخی
که قب ً
ال روی کار کوبیده شده و به وسیله پوشال ،به قطر  2سانتیمتر روی آن پوشیده شده است اکنون باید
مراحل دیگري را طی کند تا آماده رویه کوبی پارچه شود .این مراحل راكه در مبل كالسيك انجام می گيرد،
لفاف کاری می گویند ،كه اين لفاف  7سانتیمتر ارتفاع دارد.
5ـ اسفنج بري :برای پر کردن گودیهای کف کار ،دوباره بايد روی پوشال کمی پنبهدانه (اسموز) یا پرز
قالی ريخت تا گودی کار پر شود و حالت عدسی (محدب) به خود بگیرد.
ـ باتوجه به پيشرفت تكنو لوژي درحال حاضر به جاي لفاف كاري و پنبه دانه از اسفنج با ضخامت هاي زياد و فوم
سرد يا گرم استفاده می شود .یک ابر  2سانتیمتري
بر روی کار کشیده می شود .ابر موردنظر باید از هر
طرف  1سانتیمتر بزرگ تر باشد تا به صورت دو الیه
روی ضخامت مبل کوبیده شود .معموالً ابر از لب
كالف مبل کمی بیرون می زند (شکل .)35

شكل 35ـ اسفنج بري
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6ـ برش و نصب پارچه :پارچه نهایی را برش دهيد این  پارچه باید از قسمت طول و عرض مبل 10
سانتیمتر بیشتر باشد تا به صورت دو الیه بر روی کف مبل كوبيده شود .عمل کوبیدن پارچه نهایی باید با
دقت زیادی صورت گیرد تا از ایجاد چين و چروک و گودی بر روی مبل جلوگیری شود .پارچه نهایی را با
منگنه بادی روي عرض قید مبل بكوبيد (شکل .)36

شكل 36ـ كوبيدن پارچه كف مبل

برای پشتي مبل ابتدا باید گونی پالستیکی به اندازه الزم برش داده شود .گونی رابايد به وسیله منگنه بادی
طوری روی ضخامت کالف پشتی نصب كرد که بعد از پر شدن به وسیله ابر در پشت تکیهگاه قرار گیرد .در
بیشتر مواقع رویه کوب ها از زدن گونی خودداری كرده و پارچه نهایی پشت مبل رانصب می کنند( .اين كار
اصولي واخالقي نبوده و كيفيت مناسب رويه كوبي را نخواهد داشت) اكنون بايد اسفنج  4یا  6سانتی متری
مرغوب را که قب ً
ال قالب گيري و ازروي الگو بريده و آماده كرده ايد ،به وسط پشت گونی چسب خورده گذاشته
و فشار دهيد تا انحنایی در وسط پشتي ایجادشود؛ (اين انحنا را می توانيد با اضافه كردن ضايعات تودوزي
ماشين درزير اسفنج اصلي ايجاد كنيد) که این انحنا بعد از رویه کوبی فوق العاده زیبا خواهد بود .این مراحل
در شکل های  37نشان داده شده است.

شکل 37ـ مراحل رويه كوبي پشتي صندلي
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یادآوری

  براي رويه کوبي پشت مبلمان مي توان از فوم  6سانتي متري يا با ضخامت باالتر (بستگي به سايز
پشت مبل دارد) استفاده نمود.
ـ پارچه نهایی را بايد به اندازه  5تا  10سانتیمتر بیشتر از پشتی مبل برش دهيد .دور تا دور پشتی مبل باید
حالت پفکی داشته باشد ،بنابراين بايد دور تا دور پشتی را قبل از زدن پارچه نهایی ،با پنبهدانه يا اسموز به مقدار
الزم (يا اسفنج يك تكه) پرکنید .همچنین اگر فرورفتگی در برخی از قسمتهای دیگر نیز وجود داشته باشد
به وسیله پنبهدانه يا ضايعات تودوزي كه در شكل قبلي مشخص شد ،پر می شود .بعد از انجام این مراحل لبه
پارچه رویه در قسمت دور کالف کوبیده می شود .عمل کوبیدن پارچه نیز به وسیله منگنه بادی صورت می گیرد.
بعد از اطمینان از مناسب بودن سطح پشتی مبل (عدم فرو رفتگی یا برآمدگی) بايد قسمت پشت مبل را به
وسیله پارچه بپوشانيد؛ که این کار نیز مثل نصب پارچه رویی مبل ،با منگنه بادی صورت میگیرد (شکل .)38
`

شكل 38ـ مراحل رويه كوبي پشتي مبل

قسمت زیر مبل بايد به وسیله پارچه هاي متقال پوشش داده شود .این عمل به منظور پوشاندن سطح زیر نوار و
فنر ها؛ و جلوگیری از ریختن گرد
پنبهدانه و پرز انجام می گیرد ،اين 
پارچه را نيز با منگنه بادی به
كالف كوبيد (شکل.)39
شكل 39ـ پوشش كف مبل با متقال

7ـ نواركشي تزييني (سرمه) :نوار تزييني كه در انواع و رنگهاي مختلف در بازار موجود است ،بايد به وسیله
چسب گرم و با استفاده از هویه به دور تا دور پشتی مبل بچسبانيد .تا منگنه ها را پوشش داده و زیبایی و
دوام کار بیشتر شود (شکل .)40
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شكل 40ـ نواركشي تزييني

پودمان  :5رویهکوبی مبلمان چوبی

نوار نوع دوم که از مقداری نخ به هم تابیده تشكيل شده به عرض  1سانتیمتر در بازار موجود می باشد را
به وسیله چسب حرارتی و با هویه مخصوص روی دور تا دور کف مبل بچسبانيد.
این کار به منظور دوام بیشتر مبل ،پوشاندن جای منگنهها و زیبایی ظاهري صورت می گیرد .با این مرحله کار،
ساخت کفی به پایان رسيده و بايستي رويه كوبي پشتي مبل را انجام دهيد (شکل .)41

شكل 41ـ مراحل نواركشي (سرمه)

قسمتهای چوبی مبل را به وسیله پارافین مایع پاک کنید .این عمل با استفاده از پنبه آغشته به پارافین و
برای از بین بردن لکههای ایجاده شده در جریان رویه کوبی صورت می گیرد كه باعث براقیت سطح چوبی مبل
خواهد شد (شکل .)42

شكل 42ـ پايان رويه كوبي مبل يك نفره
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در پایان نمونه هایی از انواع مبلمان کالسیک و مدرن چوبی رنگ کاری و رویه کوبی شده را مالحظه کنید.
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ارزشيابي شايستگي رویه کوبی مبلمان چوبی
شرح كار:
ـ برش و نصب اسفنج
ـ كشيدن پارچه رويه كوبي تخت
ـ تسمه كشي كالف مبل يك نفره
ـ نصب فنر لول روي تسمه ها و تنظيم و نخ بندي آنها
ـ نصب فوم و اسفنج
ـ كشيدن پارچه رومبلي و نصب نوار حاشيه
استاندارد عملكرد:
با استفاده از ماشينهاي ماشين كم كن ،ماشين اره نواري ،ماشين گندگي و ساير ابزار و تجهيزات و مطابق با استاندارد ملي مبل يك نفره و دونفره بسازد.
شاخصها:
ـ برش و نصب صحيح اسفنج
ـ كشيدن تميز و صاف پارچه رويه
ـ تسمه كشي كالف مبل يك نفره
ـ نصب فنر لول روي تسمه ها و تنظيم و نخ بندي آنها
ـ نصب فوم و اسفنج
 نصب تميز نوار حاشيهشرايط:
1ـ كارگاه مبلمان استاندارد به ابعاد  8 × 12متر مربع داراي تهويه كافي و فونداسيون مناسب براي نصب دستگاه و سيستم مكنده و نوركافي به انضمام لوازم ايمني و نوركافي
و سيستم سرمايشي و گرمايشي ايمن
2ـ اسناد :نمونه هاي فنر ،پارچه و تسمه و اسفنج
3ـ ابزار و تجهيزات :كمپرسور هوا ـ منگنه زن دستي و نيوماتيك ـ نواركش ـ چكش ـ تفنگ ميخكوب ـ چرخ خياطي ـ سوزن رويه كوبي ـ میزکار
4ـ مواد :كالف مبل يك نفره ـ اسفنج ـ فوم ـ چسب فوم ـ پارچه مبلي ـ پارچه استري ـ متقال ـ نخ ـ فنر زيگزاگ ـ فنر لول ـ نوار سرمه
 5ـ زمان 5 :ساعت
ابزار و تجهيزات:
كمپرسور هوا ـ منگنه زن دستي و نيوماتيك ـ نواركش ـ چكش ـ تفنگ ميخكوب ـ چرخ خياطي ـ سوزن رويه كوبي ـ میزکار
معيار شايستگي
مرحله كار

رديف
1

برش و نصب اسفنج

1

2

تسمه كشي كالف مبل يك نفره

2

3

نصب فنر لول روي تسمه ها و تنظيم و نخ بندي آنها

1

4

بارگذاري مبل يك نفره

2

5

كشيدن پارچه رومبلي و نصب نوار حاشيه

2

شايستگيهاي غير فني ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيست محيطي و نگرش:
1ـ مديريت مواد و تجهيزات
2ـ استفاده از لباس روپوش
3ـ رعايت بهداشت و نظافت در كارگاه كامپيوتر
4ـ صرفه جويي در كاغذ
ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي 2 ،ميباشد.
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حداقل نمره قبولي از 3

2

نمره هنرجو

منابع
1ـ برنامه درسی درس رنگ کاری و رویه کاری مبلمان چوبی ،رشته صنایع چوب مبلمان ،سازمان پژوهش و
برنامه ریزی آموزشی ،دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.1395 ،
2ـ لطفی نیا محمد ،نیکبخت ،محسن ،فرایند اجرای پروژه 602/6 ،سازمان چاپ و نشر کتاب های درسی
وزارت آموزش و پرورش.1388 ،
3ـ لطفی نیا محمد ،زارع ،حسین ،حسنی گرمستانی ،علی ،تکنولوژی رنگ کاری درجه  609/37 ،2سازمان
چاپ و نشر کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش.1390 ،
4ـ نظری امیر ،ترجمه )Sam Alen( ،هندبوک رنگ کاری مبلمان چوبی ،فدک ایساتیس.1393 ،
 5ـ شاه طاهری سید جمال الدین ،بهداشت و ایمنی کار 598/7 ،سازمان چاپ و نشر کتاب های درسی وزارت
آموزش و پرورش.1387 ،
 6ـ صنایع چوب فرهنگ (کاتالوگ شرکت).
 7ـ صنایع چوب نسیم خواب (کاتالوگ شرکت).
 8ـ صنایع چوب مبل رافل (کاتالوگ شرکت).
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Black & Decker 2006.
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The Taunton Press: 2008.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش
و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند .برای تحقق
این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ 
کتاب های درسی نونگاشت ،کتاب های درسی را در اولین سال چاپ ،با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم
نماید .در انجام مطلوب این فرایند ،همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها ،گروه های آموزشی و دبیرخانۀ 
راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی
این همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود
محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب رنگ کاری
و رویه کوبی مبلمان رشتۀ صنایع چوب و مبلمان ـ کد 212468
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ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

1

حسن الوندی

تهران

2

غالمرضا زراعتکار

خراسان رضوی

3

حمیدرضا بهروزیه

خراسان رضوی

4

مسعود خنامانی

کرمان

5

حبیب اهلل صحراگرد دهکردی

چهارمحال و بختیاری

6

حسین خضریان

همدان

7

مهدی نصوری

گیالن

8

ابوذر اشرف

فارس

9

وحید نیک خواه

آذربایجان غربی

10

حامد یزدانپناه

کرمان

11

محمود نوروزی فر

قزوین

12

عباس قنبری

گلستان

