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خودرو نقاشي: عنوان خودرو ايران محصوالت كليه:خودرو نوع 

 آن از جلوگیری و زدگی زنگ گسترش-1

 موادی همچنین است ضروری آب و( اکسیژن)  هوا وجود فلز سطح بر زدگی زنگ گسترش برای

 به هستند موجود هوا در که نیتریک اسید گاز و سولفوریک اسید گار کربن اکسید دی چون

 گسترش فلز ورق سطح روی بر زدگی زنگ که زمانی. کنند می کمک زدگی زنگ گسترش افزایش

 . گردد آن بیشتر گسترش موجب ای واسطه عامل کی عنوان  به تواند می افتی

 از شیمیایی ای فیزیکی لحاظ از را فلز سطح باید زدگی زنگ گسترش از جلوگیری برای بنابراین

 . نمود حفاظت مضر گازهای و رطوبت هوا برابر در مجاورت

 وسیله به زدگی زنگ توسعه از جلوگیری منظور به اساساً رود می کار به امروزه که آستری پوشش

 آن شیمیایی عملکرد و شود می استفاده رطوبت و هوا نفوذ برابر در فلز ورق فیزیکی بندی عایق

 . نماید می ایفاء حمایتی نقشی

این فایل نسخه پیش نمایش است 

بعد از پرداخت نسخه کامل را دریافت خواهید کرد
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خودرو نقاشي: عنوان خودرو ايران محصوالت كليه:خودرو نوع 

 

 وینیل های رزین از اصلی جزء کی دارای آستر نوع این

 کی که بوده روی کرومالت زنگ ضد های وپیگمنت بوتیرال

 افزوده آن به بوده فسفریک اسید عمدتا که کننده سخت ماده

 می بکار پوشش بدون فلز روی بر مستقیما را آن. شود می

 روی بر( وارون) معکوس پوشششیمیایی کی تشکیل که برند

 از جلوگیری سبب امر این. دهد می فلز پوشش بدون سطح

 برای را آن چسبندگی میزان و شده اولیه فلز در زدگی زنگ

 جزئی کی پوشش نوع چه اگر. دهد می افزایش بعدی پوشش

 ضد خواص موجب آن جزئی دو نوع باشد می دسترس در آن

. شود می بهتری چسبندگی و زدگی زنگ

 الکید های رزین و سلولز نیترو جنس از اصوال آستر نوع این

 اگر دارد آسانی کاربرد و شده خشک سرعت به و شده ساخته

 قوی چندان آن چسبندگی و زنگ ضد هیا ویژگی میزان چه

 . باشد می جزئی دو نوع های آستر جزو حال این با نیست

 نوع از و بوده الکیدی های رزین جنس از اساساً آستر نوع این

 به ایزوسیانات پلی ماده از آن در که است جزئی دو آسترهای

 آستر نوع این. است شده استفاده کننده سخت ماده عنوان

 . دهد می نشان خود از برتری چسبندگی و زنگ ضد مقاومت

 از آن آستر که بوده اپوسکی های رزین جنس از آستر نوع این

 سخت ماده عنوان به( آمین) ماده از و است جزئی دو نوع

 ضد مقاومت آستر نوع این.  شود می استفاده آن در کننده

 . دهد می نشان خود از برتری چسبندگی و زنگ

این فایل نسخه پیش نمایش است 

بعد از پرداخت نسخه کامل را دریافت خواهید کرد
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خودرو نقاشي: عنوان خودرو ايران محصوالت كليه:خودرو نوع 

 

 

 یادآوری

 (آهن آستر ای الیه نازک آستر) حکاکی آستر

 در فلز از موقتی بطور و داده ارتقا را بعدی پوشش چسبندگی کمیزان که بوده آستر از خاصی نوع

 در مقاومت ایجاد آن عملکرد که معمولی استر با کمی رو این از. کند می محافظت زدگی زنگ برابر

 .دارد تفاوت ، است زدگی زنگ برابر

 برای فسفریک اسید و کروم هیدروکلرید رود بکا فلز سطح روی بر آستر این از نازکی الیه زمانیکه

 فلز سطح با تماس در آلی غیر الیه کی نتیجه در و کرده واکنش هم باز زنجیره با ترکیب کی ایجاد

 با و نموده واکنش بوتیرال رزین این بر عالوه. دارد زدگی زنگ ضد های قابلیت که شود می ایجاد

 ضد پوشش از کدستیی الیه آستری این رو این از. شود می ترکیب فسفریک اسید و کروم ترکیب

 .چسبد می فلز سطح به خوب بسیار که کند می ایجاد زنگ

این فایل نسخه پیش نمایش است 
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  رنگ عرضه روشهای

 که باشد می( Mbc) نمایش روش آنها میان در.  دارد وجود رنگ عرضه برای متعددی روشهای

 رنگ خصیصه سه میان در.  است شده تعریف( D F) روشنایی صنایع المللی بین کمیسیون توسط

 دهنده نشان( b, c) عبارت.  شود می بیان( b,c) حروف با خلوص سایه و( M) حرف با رنگی پر ؛

 رنگ جهت( c+) سبز رنگ جهت عنیی( a-) سرخ رنگ جهت عنیی( b+: ) است مزبور رنگ جهت

 سمت به بیشتر) باشد بزرگتر عدد چه هر مقیاسها، این در. باشد می آبی رنگ جهت( c-) و ، زرد

 به نزدیکتر) باشد کوچکتر عدد این چه هر و است، بیشتر درخشش دارای خلوص ویژگی ،(بیرون
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خودرو نقاشي: عنوان خودرو ايران محصوالت كليه:خودرو نوع 

 محور ، رنگی اطلس این مرکز در. است همراه بیشتری تیرگی با خلوص میزان ،(مرکز سمت

 روشن رنگ باشد بیشتر باال سمت به رنگ سایه چه هر محور، این روی بر. دارد قرار درخشندگی

 . است( تر سیاه) تر تیره رنگ باشد، بیشتر پایین سمت به چه هر و است،( سفیدتر) تر

 داده نمایش زیر تصویر در عدد، اساس بر آن رنگ و بوده زیر تصویر در خاصی اعداد دارای لیمو

 :  است شده

 

 رنگ دو مقایسه به که زمانی کرد، بیان بعدی سه صورت به توان می را رنگ های ویژگی گرچه

 از( M*) مقیاس کردن جدا طریق از مسطح درنمودارهای را آنها توانیم می اما ، پردازیم می

 در اختالفاتی موجب تواند می تکنیک این.  داد نشان زیر نمودارهای مطابق را( b*c*) مقیاس

 رنگ بیانگر( B) اگر صورت این در  میشود خلوص و پررنگی ، سایه های ویژگی بیشتر عرضه نحوه

 سبز) تر کمرنگ سرخ رنگ دارای( C) پس ، باشد( شده ادغام) ترکیبی رنگ( C) و نقلیه وسیله

 از( C) نتیجه در و باشد می( B)  به نسبت( تر کمرنگ آبی و) تری تیره زرد رنگ کی و( تر تیره

(A )است تر تیره . 
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خودرو نقاشي: عنوان خودرو ايران محصوالت كليه:خودرو نوع 

 

 بینایی حس

 سیب،لیموو کی) جسم کی به( غیره و مهتابی المپ آفتاب) نور منبع کی از که پرتوی

 که شود می مشخص( چشم کره) های چشم وارد شود می بازتاب ای جذب کند می برخورد(غیره

 گرفته قرار چشم کره پشت انتهایی بخش در که شبکیه پرده به پرتو این. کند می  نگاه جسم به

 . شود می ایجاد تصویر و رسیده

 سیگنال ایجاد هدفش و کند می تحریک را شبکیه و دارد واروه فرمی شبکیه روی بر تصویر این

 کخ جایی شود می منتقل مغز به بینایی عصب طریق از های سیگنال این. است( بینایی)  های

 . شود می احساس صحیح جهت درک طریق از جسم
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خودرو نقاشي: عنوان خودرو ايران محصوالت كليه:خودرو نوع 

 

 

 سیلر-1

سریشمی

 است چسبنده ماده نوعی شمیی سر سیلرعقب صندوق در و کاپوت-3

 را شده تقویت های بخش اتصال نقاط که

 می هم به رفته، بکار کاپوت داخل در که

( خاص روغن) نفت از ماده این. چسباند

 منظور به شدن سفت از پس که شده مشتق

 نیز انعطاف قابل ارتعاش، و فشار جذب

 .هست

 

 بتونه-3

 اسفنجی

 تشدید تواند می صدا که است ناحیه این درستون-4

. است توخالی داخل از ستون زیرا گردد

 می پر ماده این با ستون داخل بنابراین

 به و شده باز اسفنج کی شکل به که شود،

 .کند می کمک صوتی ارتعاشات جذب

 

 

 چسب-4

 مخصوص

ها لبه

 کاپوت و درها سوی دو در دار لبه بخش(داخل) کاپوت و درها دار لبه نواحی-4

 لبه اطراف که آورند می پدید را فضاهایی

 چسب.  پوشانند می را قطعات داخلی های

 دار لبه ناحیه داخل در ها لبه این مخصوص

 زدگی زنگ از جلوگیری به تا رود می بکار

 زنگ مستعد نواحی این که زیرا کند کمک

 چسب نوع این این، بر عالوه. باشند می زدن

 درونی و بیرونی قطعات چسبیدن موجب

. گردد می هم به قطعات
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خودرو نقاشي: عنوان خودرو ايران محصوالت كليه:خودرو نوع 

ویژگیکاربرد ناحیهنوع
 

 

 سیلر-5

 ای نقطه

 لکه)

 (گیری

 بخش ، اتاق جلوی زایده چرخ، قوسی ناحیه-5

بان سایه سقف جانبی
 جلوگیری برای( گیری لکه) ای نقطه سیلر

 نقطه شده جوشکاری نواحی به آب ورود از

 رسانا حالتی سیلر این. شود می استفاده ای

 که سطحی روی بر پیش از باید و دارد

 .گردد استفاده شده ای نقطه جوشکاری

 

 

 

 قیر الیه به مربوط مواد-5

 که باشد می صفحه کی روی بر ارتعاش کاهنده و باال فلظت دارای ماده کی شامل قیری الیه

 کلسیم، کربنات. ) باشد می آلی غیر ماده و پالستیکی رزین قیر، چون موادی برگیرنده در اصوال

. شود می آورده در ، رود بکار آن در باید که ای ناحیه شکل قیر الیه غیره و( طلق ماده) تالک

 به فیلر خشکسازی گرمخانه کی در سپس و شده استفاده هم به فشار کمی با خورده برش قطعات

. خورند می جوش دیگر هم
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این فایل نسخه پیش نمایش است  
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 که دهد می نشان خود از تری پایین( سیلری) عایقی عملکرد ، الکل الک سطحی پوشش-1

 . است کار زبرتر بافت آن حاصل

 . انجامد می زبرتر بافتی ایجاد به بیس رنگ از زیادی مقدار پاشیدن-1

 بر نقاشی با معادل که کند می ایجاد کار قطعه در نهایی وضعیت نوعی ، ورتانی سطحی پوشش-3

 . باشد می جدید نقلیه وسیله زیرسازی روی

 می تغییر نقاشی شرایط در نوسان اثر در که بود کار بافت در تغییرات از ای نمونه بیانگر بخش این

 تغییر کار، محیط و نقاشی شرایط اساس بر عمدتا ، شده تکمیل بافت شد تشریح که همانطور کند

 بر متغیر عوامل تاثیرگذاری چگونگی از کامل درک ، تعمیرگاه در مجدد نقاشی در.  نماید می

 . است برخوردار باالیی اهمیت از ، نهایی عملیات

 . کند می تغییر ، آنها های ویژگی و رفته بکار رنگ نوع اساس بر نهایی کیفیت
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  نقاشی کار در ایمنی و سالمتی

 حاللها و رنگ خطرات

  بدن بر حالل از ناشی خطرات

 می آنها بخاطر( استنشاق) جذب ای آلی حاللهای این با. باشند می حاللها انواع شامل تینر و رنگ

 در حاللها این اگر این، بر عالوه. شود حالی بی ای ، خونی کم ، پوست تورم سردرد، موجب تواند

.  شوند کلیه و کبد های اندام به آسیب رسیدن موجب توانند می ابند،ی تجمع بدن در سالها، طول

 زای حساسیت ماده کی رود، می بکار ورتانی رنگ در کننده سخت عنوان به که ایزوسیانات، ماده

 توانند می ماده این به حساسیت به مبتال مردم خصوص، به. است انسان اندام غشاهای برای قوی

 و سردرد ، گیجی نفس، تنگی ، پوست خارش گلودرد، چشم، سوزش چون اختالالتی معرض در

 . گیرند قرار بدن در آسمی های واکنش

 . گیرد انجام ، احتمالی خطرات این کامل شناسایی با باید نقاشی کار ، بنابراین
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