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چوبی کارهاي و مبلمان  

  چوبی مبلمان

 گستره واژه، این اما است، نشیمن کارکرد کند، می خطور ذهن به مبلمان واژة از که مفهومی نخستین چند هر

 و آویز رخت جاکفشی، رایانه، میز جاکتابی، مانند دارند نشیمن جز به کاربردي که عناصري دارد. فراگیر اي

 در.آورد شمار به مبلمان وسیع گسترة از جزیی توان می نیز را روشنایی لوازم همچون تزیینی عناصر نیز

 در اند. گذاشته نمایش به صندلی طراحی در را خود تأثیر بارزترین مبلمان، طراحی هاي سبک حقیقت،بیشتر

 ایران در مبلمان از استفاده دهندة نشان که شود می دیده مبلمان از هایی نمونه نیز جمشید تخت هاي نقش

.است باستان

 منازل اصلی لوازم جزء بلکه شود نمی نگریسته تزیینی صرفا و لوکس کاالي یک چشم به مبلمان، به امروزه

 همچنین است. کرده پیدا بسیاري مصارف و آید می شمًار به و... اداري فضاهاي ضروري لوازم از و مسکونی

 در او بیشتر آسایش و رفاه به بلکه شود می محسوب بشر امروزي زندگی جدانشدنی عناصر از تنها نه مبلمان

 به مبل کوبی رویه و ساخت فصل، این در است. افزوده نیز زندگی و کار فضاي زیبایی بر و کرده کمک زندگی

شود. می داده توضیح کارگاهی کار انجام با کاربردي و ساده بسیار روشی

 توجه مورد مبلمان نوآوري در که دارد وجود هم با مرتبط حال عین در و جدا معیار سه مبلمان، طراحی در

  .گیرد می قرار

 مصرف دید معرض در که مبلمان هندسی فرم یعنی است زیبایی نظر از ظاهري طراحی معیار؛ نخستین

.بیفزاید شان زندگی محیط زیبایی بر که باشد اي گونه به باید گیرد، می قرار کننده

 بوده آن کاربري مناسب که باشد اي گونه به باید مبلمان شکل و طرح است،یعنی کارایی طراحی؛ دوم معیار

.کرد استفاده مؤثر طور به بتوان آن از و
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 آن بر وارده بارهاي عهدة از که شود طراحی طوري مبلمان سازة است،یعنی آن ایستایی طراحی؛ سوم معیار

 مبلمان طراحی در و است اهمیت با خود جاي در معیار سه این از یک هر برآید. کاربرد یا استفاده حین در

  است. ضروري )ارگونومی( انسانی فاکتورهاي مهندسی از استفاده

  صنعتی چوبهاي مهمترین مشخصات

ردیف چوبی گونه ظاهري مشخصات کاربرد اصلی رویشگاه

 روسیه، جنوب اروپا،

ایران
اسکی قایق، پاروي سازي، مبل

 قابل روشن،محکم، صورتی تا زرد رنگ به

ارتجاع
 1 آزاد

آمریکایشمالی ایران،

تخته و روکش مبلمان، خراطی،

 ادوات چوبی، ساختمان چندالیه،

تزیینی لوازم موسیقی،

 داراي و کرم،ریزبافت به مایل رنگ سفید

 و سنگین نیمه تا سبک صدفی،نسبتاً  تأللو

سخت نیمه

2 )شیردار( افرا

ایران استرالیا،

 اتاق ستون، سازي، اسکلت سازي، پل

 روکش،کاغذسازي،تخته کامیون،

فیبرسازي

 بافت، درشت قرمز، به مایل اي قهوه رنگ به

محکم سنگین، و سخت
3 اکالیپتوس

 غربی، آسیاي اروپا،

ایران شمال

 درودگري،ابزار چوبی، هاي ساختمان

منزل چوبی

 درشت تیره، اي قهوه تا روشن زرد رنگ به

سنگین و سخت باف،
 4 اوجا

 جنگل ایران، شمال

 در زاگرس هاي

ایران

 روکش مبلمان، پارکت،

 تراورس چوبی، هاي گیري،ساختمان

 معدن،پنجره هاي چوب آهن، راه

سازي مدل سازي،

 بافت، تیره،درشت تا روشن اي قهوه رنگ به

 تا سنگین نیمه سخت، نیمه نسبتاً بادوام،

 سایش برابر در زیاد مقاومت سنگین،

)ساییدگی(

5 بلوط

 اروپا، ایران، شمال

شمالی آسیاي

مبلمان، سازي، مداد سازي، قایق

 کاغذسازي، چوبی، هاي ساختمان

 تخته کاري، منبت سازي، جعبه

روکش و چندالیه

 قطع هنگام(قرمز یا روشن صورتی رنگ به

 خشک از پس( نارنجی رنگ به و )درخت

 سبک، و سخت نیمه تا نرم نسبتاً )،شدن

فشار و ضربه به مقاوم

6 )ییالقی(توسکا

آمریکایشمالی ایران،

 متبرکه،دسته اماکن درهاي ساخت

 و در غربال،صندوق، مبلمان، ابزار،

سازي سازي،خاتم پنجره

 قهوه به مایل قرمز تا روشن سفید رنگ به

 نیمه مانند، صدفی اي قهوه هاي لکه با اي

دوام با سنگین، سخت،نیمه

7 چنار

اروپا ایران، شمال

 سقف، کوبی لمبه پارکت، مبلمان،

 سازي، چندالیه،جعبه تخته دیوارپوش،

 چوبی، خانه سازي، کامیون،قایق اتاق

خراطی

 متمایل اي قهوه تا رنگ کم صورتی رنگ به

 یکنواخت، و موازي الیاف داراي سرخ، به

 تار، همگن،راست سنگین، نیمه سخت، نیمه

بو بدون کار، خوش

طعم و

8 راش
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 افریقا، شمال ترکیه،

اروپا ایران، شمال

 سازي،منبت هواپیماسازي،کشتی

 راکت چندالیه، تخته و روکش کاري،

ابزار دستۀ نجاري، تنیس،

 روشن، خاکستري تا روشن زرد رنگ به

 زیاد، االستیسیتۀ داراي درخشان، نسبتاً

مقاوم و بادوام سنگین، و سخت

9 گنجشک زبان

 ژاپن، ترکیه، ایران،

اروپا جنوب افریقا،

 کاري، منبت خراطی، سازي، کش خط

 سازي، قرقره سازي، مجسمه

ماکوسازي

 و سخت ریزبافت، بسیار روشن، زرد تا سفید

درخشان کمی بادوام، سنگین،
10 شمشاد

ایران چندالیه تخته خراطی، درودگري،
 مات، و ساده روشن، کرم یا سفید رنگ به

نامناسب جالپذیري کار، خوش سبک،
11 صنوبر

 آسیاي ایران،

شرقی و مرکزي

 روکش، تهیه تزیینی، و هنري کارهاي

 ادوات ساخت مبلمان، خراطی،

 مجسمه تفنگ، قنداق موسیقی،

 و سازي خاتم کاري، منبت سازي،

کاري معرق

 قهوه تا اي قهوه به مایل خاکستري رنگ به

 انسبت ریزبافت، زیبا، نقوش داراي و تیره اي

سنگین، نیمه بادوام،

 و خمش فشار، مقابل در مقاوم سًخت، نیمه

کشش

12 گردو

 اروپا، ایران، شمال

 تا شمالی آسیاي

ژاپن

 روکش، مبلمان، چوبی، هاي ساختمان

 و در ورزشی، وسایل سازي، قایق

چندالیه تخته پنجره،

 رگه با گاهی( قرمز به مایل اي قهوه رنگ به

 نیمه و سخت نیمه بافت، درشت ،)سبز هاي

 و ضربه برابر در دوام با نسبتا و سنگین

مقاومت خمًش

13 ملج

 اروپاي ایران، شمال

 و مرکزي،غربی

جنوبی

کاغذسازي منبت، پارکت، مبلمان،

 نیمه و سخت کرم، به مایل سفید رنگ به

 الیاف داراي و طعم و بو بدون سنگین،

درخشان کمی و بوده موازي

14 ممرز

 مناطق ایران، شمال

 شرق و بالکان

مدیترانه

 بشکه سازي، مداد روکش، و الیه تخته

نجاري کاغذ، خمیر سازي،

 ریزبافت، کدر، تا روشن صورتی رنگ به

سبک دوام، بی نرم، درخشان، کمی

 نمدار

 )زیزفون(
15

ایران

 تونلی، هاي چوب چوبی، هاي خانه

 و در سازي، جعبه آهن، راه تراورس

کاغذسازي مخابرات، تیر پنجره،

 درشت کرم، به مایل سفید تا سفید رنگ به

 و صمغی هاي ها،کانال روزنه داراي بافت،

و سبک نسبتاً  زیاد، هاي گره

است نرم

 ایرانی کاج

 )معمولی کاج(
16

کانادا اروپا، روسیه،

 قفسه سازي، مبل ساختمانی، کارهاي

 و در کاغذسازي، بندي، بسته سازي،

 و پوش کف کوبی، لمبه پنجره،

، سونادیوارپوش

 قهوه تا کرم به مایل سفید تا سفید رنگ به

 نقوش، داراي به صورتی، راست تار، مایل اي

است. آسان آن با کار نرم، سبک،

17 (روسی) نراد

  

  



  و کارهاي چوبیمبلمان  –رشته معماري داخلی و تزئینات-جزوه سوم آمادگی آزمون کانون کارشناس رسمی و قوه قضئایه

 A                     1401ویژه آزمون سال  – اشراق عمران خانه 

18

  چوبی پوش کف اجراي

 استفاده مصالح انواع از آن نهایی پوشش براي که باشد می کف عنصر داخلی، فضاهاي در مهم عناصر از یکی

 از گذشته هاي زمان از که باشد می داخلی فضاهاي سازي کف براي متداول مصالح از یکی چوب گردد می

 اصلی رویش محل که ممرز و افرا راش، بلوط، مانند دارند، باالیی مقاومت سایش مقابل در که درختانی چوب

 پیشرفت با حاضر حال در است شده می استفاده چوبی کف در باشد، می ایران شمال ناحیه در بیشتر آنها

 شکل در و شده فراوري یا طبیعی کامالً  صورت به چوب انواع از است آمده وجود به چوب صنعت در که هایی

  شود می استفاده کف پوشش براي متفاوت، هاي اندازه و مقاطع ها،

 طرف از بافت تنوع و دلپذیري طبیعی، گرماي،زیبا نماي،دوام داشتن دلیل به چوبی هاي پوش کف از استفاده

 بلوك یا الوار تخته، شکل به توان می را چوبی هاي پوش کف.است متداول بسیار کنندگان مصرف و طراحان

 به شود، متصل ها تیرچه به چوبی معلق کف مانند الوار شکل به پوش کف این چنانچه و ساخت چوبی هاي

شود. می داده توضیح ادامه در آنها از نمونه چند که،کند می عمل نیز ساختمان کف پوشش عنوان

  فضاي داخلی ساختمان در استفاده مورد هاي چوب انواع

  روکش بدون هاي چوب )الف

شوند: می استفاده سازي کف در صورت سه به روکش بدون هاي چوب

 برگان( پهن از مواردي در )و برگ سوزنی درختان توپر یا خام چوب از معمول طور به کف هاي تخته تخته: -1

شود. می تهیه

 با سپس و شوند می متصل یکدیگر به سر به سر یا و زبانه و فاق یا زبانه و کام هاي اتصال کمک به ها تخته

 یکدیگر با خود طول در ها تخته شوند. می محکم یکپارچه صورت به گاه تکیه هاي تیرچه به میخ از استفاده

 ردیف هاي اتصال درزهاي با درزها این گیرند. می قرار ها گاه تکیه مرکز روي درزها و دارند پیوسته اتصال

 چوبی آن عناصر بیشتر که هایی ساختمان در ها تخته این شوند. نمی واقع راستا یک در وجه هیچ به بعد

 تا شود حاصل اطمینان یکدیگر با آنها اتصال بودن صحیح از باید ها تخته نصب از قبل دارند. کاربرد هستند

  گردد. ایجاد محکمی کامالً درزهاي

 هاي تخته تهیۀ براي کرد تهیه سخت یا نرم چوب از توان می را بارکی هاي تخته این چوبی نوارهاي -2

 و واکشیدگی و شیدگی همک کاهش براي معمول طور به شود می استفاده کیفیت با هاي چوب از باریک،
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 متر سانتی 10 حداکثر را ها تخته این پهناي ،شدن معوج پیچش و درزها شدن باز از جلوگیري نتیجه در

 عرض با اي تخته پوش کف براي که است روشی مانند نیز ها تخته این چیدن و اتصال نوع گیرند می نظر در

 متصل هم به میخ توسط مخفی صورت به و گیرد می صورت یکی یکی ها تخته این چیدن شد توصیف بیشتر

شوند می

 به که شوند می طراحی طوري و شده ساخته ها چوب ازسخت معموال کوچک بلوکهاي این چوبی بلوك -3

 این طول شود می ساخته مختلف ابعاد در طرح، به توجه با کها بلو این شوند چیده مجموعه یک صورت

 متنوع، هاي طرح ایجاد براي باشد می متر میلی 90حداکثر آنها عرض و است متر میلی 300 تا 150 ها چوب

 که است متغیر متر میلی 30 تا 20 از کها بلو ضخامت شود می انتخاب آنها طول با متناسب کها بلو عرض

 نوعی با خود هاي لبه طول در کها بلو شود می کتر ناز متر میلی 10 تا 5 حدود آنها ضخامت پرداخت، از پس

 چوب ضخامت در سراسري صورت به که زبانه و فاق شبیه اتصال نوعی قلیف: عرضی زبانۀ و فاق شبیه اتصال

 در هستند. چوبی هاي بلوك انواع از کیی نیز ها پارکت شوند می متصل یکدیگر به  گیرد. می صورت

 با سازي ازکف دارد، وجود زمین به کوتاه اتصال امکان که فضاهایی یا استودیوها مانند خاص هاي ساختمان

  شود می استفاده چوبی بلوك و چوبی تخته

  دار روکش صفحات ب)

 )نازكِ هاي الیه( روکش ها چوب این از.هستند گران و کمیاب آن زیباي انواع خصوص به ها چوب از برخی

 نامرغوب هاي چوب سطح منظور این براي.شود می استفاده دار روکش هاي تخته انواع تولید براي و شده تهیه

 چوب هاي خرده از که است اي صفحه چوب، خرده تخته  نئوپان مانند مصنوعی هاي تخته سطح یا ساده و

 غیره و افزودنی مواد و کننده سخت و دهنده اتصال مادة یک توسط که مناسب لیگنوسلولزي مواد سایر و

 چوب از )هایی ورقه( روکشی با را فیبر تخته ورا از دو طرف  باشد شده ساخته فشار و حرارت تأثیر تحت

 کنند. می استفاده آن از داخلی سطوح انواع و سازي مبل و درودگري کارهاي در و پوشانند می زیبا و مرغوب

  است. متر میلی 6/0 معموالً  ها روکش از دسته این ضخامت

سی روکش هاي مصنوعی از چوب تهیه نمی شوند و جنس آنها از کاغذ یا ورقه هاي نازکی از جنس پی وي 

است. این روکش ها طرح ها و رنگ هاي مختلفی دارند و از آنها براي پوشش انواع صفحات مرکب مثل نئوپان، 

استفاده می شود و با توجه به نوع آنها در برابر رطوبت و حرارت مقاوم اند. در حال حاضر  …تخته فیبر و 

با این روکش ها پوشش دي افاستفاده از این روکش ها بسیار متداول شده است و اکثر صفحات ام 

داده می شوند

 هاي کاغذي ورق
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نوعی از روکش چوب مصنوعی، که از جنس کاغذ تزیینی به صورت ساده یا طرح دار و با رنگ هاي متنوع 

معروف است. این روکش براي پوشش سطوح یا ضخامت صفحات فشرده چوبی » لترون«عرضه می شود، به نام 

ها  این روکش وزن پایه مصنوعات چوبی و حتی کابینت هاي آشپزخانه استفاده می شود مانند ساخت انواع

رسد. این نوع روکش از ارزان ترین انواع روکش  گرم بر مترمربع نیز می 300پس از آغشته سازي تا حداکثر 

خش و عوامل مکانیکی گیرد، در برابر سایش و  است که در مبلمان و لوازم ارزان قیمت مورد استفاده قرار می

هاي مالمینه و لمینیت است مقاومتی ندارد و در برابر حرارت و رطوبت نیز کمتر از روکش

 روکش ترموپالستیک

این گروه روکش هاي مصنوعی مواد ترموپالستیکی هستند که در اثر گرما تغییر شکل داده و قابلیت انعطاف 

کال برجسته و فرورفته با هاي عمیق و زیاد و اش اختالف سطحبسیار باالیی دارند. در سطوحی که داراي 

هاي ترموپالستیک استفاده کرد. قابلیت انعطاف  توان از روکش انحناهاي متعدد و مشکل هستند، فقط می

و این نوع روکش از مزیت هاي کاربردي آنها محسوب می شود. این نوع روکش ها عمدتاً شامل روکش

ترین آنها است پر مصرفاست که روکش ورق هاي اکریلیک

 (PVC) روکش پلی وینیل کلراید

میلیمتر عرضه می شوند. قابلیت انعطاف  3تا  0,2این روکش ها در طرح ها، رنگ ها و ضخامت هاي بین 

و  پذیري آنها زیاد است و از آنها براي سطوح صاف و ابزار خورده و فرم دار، مانند درهاي کابینت آشپزخانه

خصوصاً وقتی که داخل پرس ممبران همچنین نوارهاي لبه استفاده می شود. انعطاف بسیار خوب روکش

 هاي عمیق، اشکال با شعاع ابزار خورده شود که بتوان نقوش بسیار ریز و ظریف، بیند باعث می حرارت می

ا داشتن مقاومت در برابر رطوبت هاي کوچک و سخت را با آن روکش کرد. از ویژگی هاي دیگر این روکش ه

است. اما در برابر حرارت و عوامل مکانیکی، مثل سایش و مواد شیمیایی، مقاومت کمتري دارند

  چندالیه تختۀ ج)

 برهم عمود مجاور، هاي الیه در الیاف جهت که صورتی به چوب از شده بریده هاي الیه تعدادي دادن قرار از

 رویی هاي الیه و بوده فرد ها الیه تعداد.آید می دست به مناسب چسب همراه به ها الیه کردن پرس از و باشد

 آن معایب اما دارد را چوب زیباي نماي ترکیب این اینکه با شود. می انتخاب نقش خوش و مرغوب چوب از

 تولید براي آن ضایعات از خام، چوب حد از بیش مصرف از پیشگیري براي صنعت، در است. چوب از کمتر

  .شود می استفاده اف دي. اچ. و اف دي. ام. مانند چوبی فشردة صفحات

  لمینت پوش فک
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 خوب مرطوب دستمال یک یا تی و شوینده مایعات با را خانه هاي پوش کف و ها لمینت هفته هر کنید سعی

  کند. می پیشگیري لمینت روي افتادن خش از و شده ها لمینت شدن چرك از مانع کار این کنید. تمیز

 از کند، می کدر را لمینت سطح باشد نداشته هم آب نشتی اگر حتی لمینت روي بر گلدان مستقیم قراردادن

  .دهید قرار کف از مناسب ارتفاع با هایی پایه یا و ها قفسه روي بر باید را ها گلدان رو، این

 شده لمینت سطح روي بر سنگین خیلی وسایل گذاشتن از ساعت 24 تا لمینت پوش کف اجراي از پس

  .کند پیدا محیط در را خود اصلی شکل لمینت تا نمایید خودداري

  

  پارکت

  .شود می بندي دسته چوب از شده ساخته هاي بلوك و قطعات جزء پارکت

 زبان و راش ممرز، افرا، بلوط، گردو، مانند نقش وخوش سخت هاي چوب نازك هاي باریکه از پوش کف این

 مانند متفاوت هاي طرح در و شود می بندي طبقه مرغوبیت و کیفیت نظر از شود. می ساخته )ون( گنجشک

 سایش و ضربه برابر در باید پارکت چوب شود. می ساخته شده خشک ازچوب حصیري و جناغی شطرنجی،

پارکت در فضاي داخلی خشک (بدون رطویت) استفاده می گردد. باشد. مقاوم

  پارکت در استفاده مورد چوب انواع هاي ویژگی

 طبیعی، هاي رنگ انواع در بلوط شود. می واصیل درخشان شاد، فضاي ایجاد سبب چوب نوع این بلوط: چوب

باشد. می تیره و سفید

 می همراه به را صمیمیت و وگرما بوده مناسب داخلی فضاهاي تمام براي ها چوب نوع این توس: و راش چوب

آورد.
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نظیرند. بی خطوط از طرحی داراي و هستند زیبا سادگی، عین در ها چوب این افرا: و کاج چوب

هستند. عمق و زیبایی و طبیعی گرماي داراي چوب سه این وگردو: گالبی گیالس، چوب

 تا 20 آنها وعرض متر میلی 450 تا 75 آنها طول متر، میلی 18 تا 6 معموال پارکت چوب هاي تکه ضخامت

شودً. می وآماده بریده کارخانه در و است متر میلی 56

 5/2× 12 ابعاد در مختلف هاي مستطیل از که صفحاتی صورت به کارخانه در مصرف از قبل پارکت قطعات

 رو از نخی توري روي یا و کاغذي صفحات روي بر و شوند می بریده متر میلی هشت ضخامت به و متر سانتی

  شوند. می چسبانده

 پارکت اجراي مراحل

 سطح باید رطوبت نفوذ از جلوگیري منظور به باشد، صاف و تراز کامالً آن زیر سطح باید پارکت نصب از قبل

 یک و مترمکعب در سیمان کیلوگرم دویست عیار با بتن با را آن روي سپس و نموده بندي عایق را فرش زیر

 به که طبقاتی در آورد. وجود به صیقلی و صاف سطحی و داد پوشش 1:4 یا 1:3 سیمان و ماسه اندود الیه

 این شود. پرداخت و ساییده کامل طور به کف سطح است الزم اند شده ایجاد سیمانی آجر یا موزاییک وسیله

 گردد، می زیرین سطح به پارکت چسبیدن مانع که نم و رطوبت اثر کمترین و شده خشک کامالً باید زیرسازي

نشود دیده آن در

 ماستیک قشر دو با سطح باید آن از پس.شود مالی روغن الیف روغن با باید شده خشک صاف بستر روي سپس

  شود. آغشته پارکت نصب مخصوص هاي چسب با کف سطح سپس و شده یکنواخت مخصوص

  شود. می گسترده کف روي مخصوص شیاردار کاردك با ماستیک

 می دار نم را پارکت روي کاغذ نصب، از پس و گیرند قرارمی خورده چسب سطح روي پارکت صفحات سپس

شود. پاك چوب سطح از کاغذها تا کنند

 باشند معیوب چوبی قطعات از تعدادي کاغذ، صفحات برداشتن و پارکت صفحات نصب از پس که درصورتی

شود. جایگزین جدید قطعات آنها جاي و شده برداشته باید
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  مواد و ابزار رنگ کاري

تمام رنگ هاي چوب را می توان به عنوان یکی از دو نوع کامالً متمایز، براساس روشی که خشک یا سخت می 

ـ مثل الك الکل ها، الك هاي شفاف و بسیاري از رنگ هاي محلول  شوند، گروه بندي کرد. رنگ هاي تبخیري 

آب یک حالل به ( وند.به صورت فیلمی سخت هم زمان با آنکه حالل بخار می شود، خشک می ش درآب ـ

این نوع رنگ ها بیشتر در حاللی به صورت محلول  ).حساب نمی آید، آب براي رقیق شدن رنگ به کار می رود

در می آیند که براي نازك ماندن آنها، در مدت زمان طوالنی بعد از آنکه خشک شدند، به کار برده می 

نگ هاي واکنش گر دوام کمتري داشته باشند. بیشتر طوري که این قبیل رنگ ها تمایل دارند نسبت به ر،شود

رنگ هاي واکنش گر ـ از جمله روغن بزرك یا روغن تانگ، الك هاي شفاف کاتالیز شده و روغن هاي جال نیز 

اما این رنگ ها از طریق برقراري واکنش با هواي بیرون قوطی، یا ،شامل حالل هایی هستند که بخار می شوند

قبل از استفاده وارد قوطی شده سخت می شوند. این رنگ ها تا جایی که سخت شوند  یک ماده شیمیایی که

در معرض تغییر شیمیایی هستند و بعد از آن مجدد در حالل اولیه حل نمی شوند تا براي رقیق کردن آنها 

شیمیایی مورد استفاده قرار داد. به استثناي روغن هاي خالص، رنگ هاي واکنش گر در برابر حرارت و مواد 

عملکرد بهتري ارائه می دهند.

  بتونه کاري مصنوعات چوبی

بتونه ها موادي هستند که براي پر کردن خلل و فرج ها، ترك خوردگی ها، زدگی ها، تو رفتگی  :بتونه تعریف 

نظر در انتخاب و مصرف بتونه موارد زیر را در . مورد استفاده قرار می گیرندپوشاندن سر میخ ها و پیچ ها ،ها

بگیرید:

نوع چوب یا مواد چوبی که باید بتونه شود. -1

محلی که قرار است بتونه شود. -2

نوع رنگی که قرار است کار را پوشش دهد. -3
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نوع آستر همرنگی که قرار است باعث تغییر رنگ در زمینۀ چوب شود. -4

بتونه هاي مورد مصرف در رنگ کاري صنایع چوب عبارت اند از:

  ، سر چوب، هم رنگی، روغنی، مومی، الکی، فوري، سنگی، پالستیکبتونۀ چوب

:ها بتونه دهندة تشکیل مواد

  .: رنگ آن سفید متمایل به زرد کمرنگ است و بیشترین سهم را در تهیۀ بتونه داردمل پودر)الف

بتونه اضافه ریز به : پودري سفید و نرم است که براي روانی بتونه و پر کردن روزنه هاي خیلی سینکا ) ب 

  .می شود

اگر  درصد مل است )شکل.( 10در بتونۀ هم رنگی، سریش به کار می رود. مقدار آن  :سریش پودر )ج

مقدار سریش کم باشد، )بتونه چسبندگی الزم را نخواهد داشت(

همان چسب سفید موجود در کارگاه صنایع چوب است که از آن براي ساخت بتونه  :نجاري سفید چسب )د

  .سرپشمی استفاده می شود

 )معدنی هاي گِل( رنگی پودرهاي انواع )ه

  .یا اکسید آهن که به رنگ قرمز مایل به قهوه اي است :اخرا گِل 

به رنگ قهوه اي تیره است. :امرا گِل

رنگ آن زرد متمایل به نارنجی است. :ماشی گِل

.به رنگ آبی تیره، که در رنگ سازي از آن استفاده می شود :الجورد گِل

رنگ آن سبز و به شکل بلورهاي چند وجهی است. در رنگ سازي از آن استفاده می شود. :پرطاووسی نیل


