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Kimyasallarla Renk Açma
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında ahĢap yüzeyde kimyasallarla
renk açma iĢlemlerini düzgün, temiz, kurallara uygun olarak
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Asitlerle renk açma iĢlemini tekniğine uygun bir
Ģekilde düzgün, temiz olarak yapabileceksiniz.
2. Amonyakla renk açma iĢlemini tekniğine uygun bir
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Sağlıklı çalıĢma ortamında (boya atölyesi), renk açıcılar,

asitler, plastik kap, plastik eldiven, özel kıyafetler, maske
Modül içinde her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme
araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
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uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı alanı iĢlevsel değerleri ile mekânların kullanıĢlılığını,
estetik değeriyle de yaĢadığımız ve çalıĢtığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam
hâline gelmesini sağlar.
Bu alan sanatı ve tekniği birleĢtirerek ürünü ortaya çıkarır. Alanda ahĢap ve ahĢap
ürünleriyle birlikte boya, vernik, renk, cam, plastik, çelik ve metal gibi gereçler de
kullanılmaktadır.
Bu alan sağladığı istihdam olanakları, mevcut ve potansiyel olarak sahip olduğu katma
değer yaratma gücüyle ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden biridir.
YaĢam alanlarının hızla geliĢmesinde, iĢ yerlerinin rekabet edebilmesinde Mobilya ve
Ġç Mekân Tasarımı alanının önemli bir yeri vardır.
Bu modülü tamamladığınızda ahĢapta renk açmayı, uygulama çeĢitlerini, özelliklerini
ve olumsuzluklarını tanıyarak ahĢapta renk açma iĢini kavramıĢ olacaksınız.
AhĢabın ve
yapabileceksiniz.

iĢin

özelliğine

göre

renk

1

açıcıları

seçebilecek,

uygulamada
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Gerekli ortam sağladığında ahĢap yüzeyde asitlerle renk açma iĢlemlerini düzgün,
temiz, kurallara uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Renk açma iĢleminde kullanılan asitlerin uygulama alanlarını araĢtırıp sınıfta
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.



Renk açmada kullanılan asitlerin karıĢım oranlarının tutturulamaması hâlinde
karĢılaĢılan olumsuzlukları deney yaparak raporlaĢtırınız.



Çevrenizde bulunan iĢletme veya mesleki eğitim-öğretim kurumlarından
asitlerle yapılan renk açma ile ile ilgili uygulamaları gözlemleyerek bir sunu
hâlinde sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. ASĠTLERLE RENK AÇMA
1.1. Tanımı ve Özellikleri
Asit sulu çözeltilerinin tadı ekĢi olan, bazı indikatörlerin (belirteçlerin) rengini
değiĢtiren (mesela mavi turnusolu kırmızılaĢtıran) maddelerin ortak adıdır. Asidin en basit
tanımı böyle olup daha yaygın olarak sulu çözeltilerine proton (H+) veren maddeler Ģeklinde
de tanımlanır.
Özellikleri
Ağaç iĢleri endüstrisinde asitler ağaç malzemeye üst yüzey iĢlemleri yapılmadan önce
veya yapıldıktan sonra renk açmada kulanılır.
Asitler çok önemli renk açıcı özelliğe sahiptir. Renk açma ağaçta bir, (genellikle) iki
çözeltinin uygulanmasıyla yapılır. Ġki çözelti birbiriyle karıĢtırılarak uygulandığı gibi biri
diğerinin ardından da uygulanabilir.
Asit etkili kimyasallar, renk açıcı, ağartıcı koyulaĢmayı gideren veya azaltan
özelliklere sahiptir. Renk açma iĢleminde kullanılacak asitler uçucu olmalıdır. Yüzeye
uygulanan asitler suyun buharlaĢması sonucunda hücre boĢlukları ve gözeneklerde
kristalleĢmeler oluĢturur.
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Asit kristallerinin daha sonra yapılacak vernikleme iĢlemini olumsuz yönde etkilediği
görülür. Bu durumu ortadan kaldırmak için renk açma iĢleminden sonra yüzey ılık suyla
iyice yıkanmalı, amonyak veya diğer nötürleĢtiricilerle temizlenmelidir.
Asitlerin kullanımında cam, porselen veya plastik kaplardan faydalanılırken özellikle
metal içerikli kaplardan kaçınmak gerekir.

1.2. ÇeĢitleri
Ağaç malzemelerde renk açma iĢleminde genellikle aĢağıda sıralanan asit çeĢitleri
kullanılmaktadır.
Bunların dıĢında piyasada bulunan diğer renk açıcılar, sodyum hidroksit (NaOH),
sodyum silikat (NaSĠO3), magnezyum sülfat (MgSO4), potasyum permanganat (KMnO4)
olarak sıralanabilir.


Oksalik asit (COOH)2

Organik asitlerin en etkilisidir. Oksalik asit, en önemli renk açıcılardan olup organik,
kristalize, renksiz ve zehirlidir. Suda eritilerek kullanılır, homojen çözelti verir. Zehirlidir ve
cam ĢiĢelerde saklanmalıdır.
Ağacın yüzeyine sürüldükten sonra kristalleĢmeye baĢlayan eriyik üst yüzey iĢlemleri
öncesi ılık su ile yıkanmalıdır. MeĢe ağacı için en iyi renk açıcı oksalik asittir. Oksalit asit
ceviz ve akçaağaçta pembeleĢmeye neden olur.


Hidroklorik asit (HCl)

Tuz asidi olarak da bilinen bu asit sıvı hâldedir. Keskin kokulu, renksiz ve yakıcıdır.
Renk açmada kullanılan önemli bir asittir. Sarı renkte olanları (tuz ruhu) renk açmada
kesinlikle kullanılmamalıdır.
Yüzeyde artık bırakmadan buharlaĢabilir fakat yine de oluĢabilecek asit artıklarının
tamamen yüzeyden giderilmesi için iĢlemden sonra yüzey ılık suyla yıkanabilir. Ağacı
ağartma ve yağlı boyaları temizlemede kullanılır. Renk açma iĢleminde kullanılan diğer asit
türlerinde nötürleĢtirici olarak kullanılır. Zehirlidir ve cam ĢiĢelerde saklanmalıdır.


Sodyum bisülfit (NaHSO3)

Sülfit asitinin sodyum tuzudur. Higroskopik olmasının yanında zehirli ve dağlayıcıdır.
Suda eritilerek kullanılır. En iyi sonucu ceviz ağacının ağartılmasında verir.
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Asetik asit (CH3COOH)

Kimyada genellikle sirke asidi olarak bilinir. Diğer adıda ethenoik asit olan bu asit
keskin kokulu, renksiz ve sıvı hâlde bulunur. Ağaç iĢlerinde hem renk açıcı hem de
nötürleĢtirme gereci olarak kullanılır. Tıpalı cam ĢiĢelerde saklanmalıdır.

1.3. Uygulama ġekilleri
Doğada yetiĢen ağaç odunlarının renkleri birbirinden farklıdır. Hatta aynı ağaç türüne
ait malzemelerinde farklı bölümlerinde renk farkı vardır. Tomruk hâlinde kesilmiĢ ağaçların
uzun süre açık havada bekletilmesi sonucu doğal rengin koyulaĢtığı görülür.
Mobilya üretiminde iĢ parçalarında farklı renklerin bir arada kullanılması mobilya
estetiğine uygun değildir. Renk farklılığının giderilmesi ve önceden kesilmiĢ ağacın doğal
rengini tekrar bulması için renk açma iĢlemine gerek duyulmuĢtur. Renk açma, bir veya iki
çözeltinin uygulanmasıyla ağaç malzeme yüzeyinin rengini koyu hâlden daha açık hâle
getirmektir.
Gerekli kalınmadığı sürece renk açma iĢlemi ağaç malzemede genellikle tavsiye
edilmez. Çünkü rengi açılan ağaç doğal güzelliğinden çok Ģey kaybeder.


Oksalik asit (COOH2) ile renk açma

KarıĢım 1 litre sıcak su veya alkole 30–50 g oksalik asit eritilerek hazırlanır. Arzu
edilen ağartma yapılıncaya kadar yüzeye bitkisel fırça ile uygulanır. Genellikle yüzeye 80–
100 g/m2 olacak Ģekilde sürülür. OluĢacak asit kristalleĢmelirinin temizlenmesi için asetik
asit eriyiği ile nötürleĢtirilir, kurutulur ve zımparalandıktan sonra vernikleme iĢlemine
geçilir. En iyi sonucu meĢe ağacında verir.


Hidroklorik asit (HCl) ile renk açma

Hidroklorik asitle renk açma iĢleminde 1 bölüm asite 10 bölüm su karıĢtırılarak
kullanılır. Renk açma sıvısı hazırlanırken asidin su ile ani reaksiyona girmesi tehlikeli
olacağından önce su bir kaba boĢaltılır. Daha sonra asit ince bir iplik Ģeklinde dökülerek
hazırlanmalıdır.
Rengi açılacak yüzeye bitkisel bir fırça yardımıyla uygulanır. Uçucu olmasına rağmen
yine de bir miktar asit kırıntıları kalır. Renk açma iĢleminden sonra yüzey ılık su ile iyice
yıkanmalıdır. Uygulanan yüzey kuruması için 24 saat bekletilir ve hafif zımparalamadan
sonra vernikleme iĢlemine geçilir.


Sodyum bisülfit (NaHSO3) ile renk açma

Çözelti, 1 litre kaynamıĢ suda 50 g sodyum bisülfit eritilerek hazır hâle getirilir. Renk
açma uygulaması eriyik sıcakken ve oksalik asitteki uygulama gibi yapılır.
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Asetik asit (CH3COOH) ile renk açma

Asetik asit ağaç yüzeylerde renk açma iĢleminde kullanılan bir diğer asit çeĢidi olup
genellikle diğer renk açma gereçlerinin ağaç yüzeyde bıraktığı asit kırıntılarını
nötürleĢtirmede kullanılır.

1.4. Olumsuzlukları







Asitler insan sağlığı için çok tehlikeli maddelerdir, çalıĢana zarar verebilir.
Alkali ve kuvvetli oksijen yüklü asitler ağaç malzemenin bileĢenlerine zarar
vererek parlaklığını yitirmesine neden olur.
Asit türü renk açıcılar her çeĢit ağaç türlerinde kullanılamaz.
Asitlerin malzeme yüzeyinde artık bırakmaması için çok titiz çalıĢılması
gerekir.
Asit içerikli renk açıcılar ağaç malzemeyi derinliğine etkilemediğinden üst
yüzeye çok hafif zımpara yapılır.
Bazı asit çeĢitleri uygulanan yüzeyde istenmeyen lekelere sebep olabilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Asitle renk açma uygulama faaliyetini yapınız.

ĠĢlem Basamakları
 Asitle rengi açılacak olan yüzeyi belirleyiniz.

Öneriler

 Renk
açarken
güvenlik
önlemlerini
almayı
ihmal
etmeyiniz.

 Renk açmada kullanılacak asidi belirleyiniz.

 Eldiven, maske ve iĢ giysisi
kullanınız.

 Renk açmada kullanılacak asidi tekniğine uygun
olarak hazırlayınız.

 Dikkatli ve itinalı bir Ģekilde
karıĢımı hazırlayınız.

 Asitle renk açmada kullanılacak araç ve
gereçleri hazırlayınız.
 Zamanı ve malzemeyi
verimli Ģekilde kullanınız.
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en

 Renk açmada kulanacağnız karıĢımı yüzeye
uygulayınız.

 Çevreyi
olunuz.

korumaya

duyarlı

 Bu
iĢlemde
kullandığınız
gereçleri
baĢka
iĢlerde
kullanmayınız.
 Asitlerin
özelliğine
göre
 Yüzeyine uygulama yapılan iĢ parçalarını 24-48
modülde
verilen
değerlere
saat süre ile kurumaya bırakınız.
uyunuz.
 Kuruma süresi dolan iĢ parçalarını titizlikle
inceleyiniz renk açma iĢleminin istenilen
seviyede olup olmadığını kontrol ediniz.
 Kullanılan araç gereci temizleyerek kurulayınız.

 Meslekle ilgili etik kurallara
uygun davranınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için Evet,
kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol
ediniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Değerlendirme Ölçütleri
Rengi açılacak ağacın özelliğne göre asit seçtiniz mi?
Uygun karıĢtırma kabı seçtiniz mi?
Belirtilen oranlarda karıĢımı hazırladınız mı?
Renk açma iĢleminde kullanılacak uygun araç ve gereci hazırladınız
mı?
Uygulama yapılacak yüzeye hazırlanan karıĢımın eĢit miktarda
sürülmesine dikkat ettiniz mi?
Kullanılan araç ve gereci iĢlem tamamlandıktan sonra temizleyip
bakımını yaptınız mı?

Evet Hayır

ĠĢlem yapılan yüzeyin kuruması için gereken süreyi beklediniz
mi?
ĠĢlem yapılan yüzeyde arzu edilen renk açma iĢlemi sağlandı
mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Renk açmada 1 litre sıcak su veya alkolde 30–50 g oksalik asit eriterek eriyik
hazırlanır.

2.

( ) Asit kırmızı turnusolu mavileĢtiren maddelerin ortak adıdır.

3.

( ) Renk açma iĢleminde kullanılacak asitler uçucu olmalıdır.

4.

( ) Asitlerin kullanımında özellikle metal içerikli kaplardan faydalanmak gerekir.

5.

( ) Tuz asidi olarakta bilinen asetik asitin sarı renkte olanlarına tuz ruhu denir.

6.

( ) Tomruk hâlinde kesilmiĢ ağaçların uzun süre açık havada bekletilmesi sonucu
doğal renginin açıldığı görülür.

7.

( ) Asit türü renk açıcılar her çeĢit ağaç türlerinde kullanılamaz.

8.

( ) Kimyasal yönden yapılan renk açma iĢlemlerinde sapı demir veya bandajlı fırça
kullanmak hatalıdır.

9.

( ) Solunum sisteminde tahribat yapan önemli bir zararlı madde de renk açma
iĢleminde kullanılan kimyasallardır.

10.

( ) Kimyasal içerikli malzemelerin kullanımında koruyucu gözlüklere ihtiyaç
duyulmaz.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

Gerekli ortam sağladığında ahĢap yüzeyde amonyakla renk açma iĢlemlerini düzgün,
temiz, kurallara uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Renk açma iĢleminde kullanılan amonyak maddesinin uygulama alanlarını
araĢtırıp sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.



Renk

açmada

tutturulamaması

kullanılan
hâlinde

amonyak
karĢılaĢılan

maddesinin

karıĢım

olumsuzlukları

deney

oranlarının
yaparak

raporlaĢtırınız.


Çevrenizde bulunan iĢletme veya mesleki eğitim-öğretim kurumlarından
amonyak ile yapılan renk açma uygulamalarını gözlemleyerek bir sunu hâlinde
sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. AMONYAKLA RENK AÇMA
2.1. Tanımı ve Özellikleri
Amonyak renksiz, bazik özellikte olup çok keskin kokulu ve havadan hafif bir gazdır.
Doğada doğal olarak da bulunabildiği gibi genellikle imalat sanayisinde sentetik olarak
üretilmektedir.


Özellikleri

Amonyak moleküler, yapısı piramit Ģeklinde olan polar bir moleküldür. Piyasada
satılan amonyaklar genellikle % 25 – 28 oranında suda eritilmiĢ hâlde bulunur. Sudaki
eriyiğinin kimyasal adı amonyum hidroksittir. Sıvı amonyak su gibi çözücü özelliğe sahiptir.
Ağaç iĢleri endüstrisinde amonyak ağaç malzemeye üstyüzey iĢlemleri yapılmadan
önce veya yapıldıktan sonra renk açmada kulanılır. Ġki çözelti birbiriyle karıĢtırılarak
uygulandığı gibi biri diğerinin ardından da uygulanabilir.
Ayrıca asit lekelerinin giderilmesinde, metallerin parlatılmasında ve yağlı eĢyaların
temizlenmesinde de kullanılır. Çok keskin kokulu olduğundan solunum organlarının tahriĢ
olmasına neden olur. Bu nedenle amonyakla çalıĢanların pamuklu maske ile çalıĢmasında
yarar vardır. Çok iyi kapatılmıĢ ĢiĢelerde ve serin yerlerde saklanır.
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2.2. Uygulama ġekilleri
Amonyakla renk açma iĢlemi diğer kimyasallarla renk açma iĢlemine göre daha
ucuzdur. Yüzeyde artık bırakmadığı için de baĢka bir iĢlem gerektirmeden vernikleme
iĢlemine geçilebilir. Atölye ve laboratuvar deneylerine göre belirtilen oranlarda
karıĢtırılmalıdır. Oksijen çıkıĢının hızlandırılması için amonyağın fazla miktarda konulması
renk açma iĢlemini azaltır. Fazla amonyağın bir diğer etkisi de ağacın türüne göre, yeĢil ve
kahverengi lekelerin oluĢmasıdır.


Amonyakla renk açma

Amonyakla renk açma iĢlemi daha önce de belirttiğimiz gibi iki çözeltili Ģekilde
uygulanır. Uygulama Ģekli 0,5 litre amonyak 1litre su ile karıĢtırılır. Rengi açılacak olan
yüzeye sürülerek biraz beklenir. Daha sonra % 30’luk perhidrolle iĢleme devam edilir. Bu
iĢlem renk açma sıvısının ağaca derinlemesine iĢlemesinde çok etkilidir. Kimyasal artık
bırakmayan en uygun ayrıĢtırıcı amonyaktır. NötürleĢme olmaz, temizlemek için gerekirse
hafif bir zımpara yapılır.
Diğer bir uygulama metodu ise %30’luk perhidrole (hidrojen peroksit) 1/1 oranında su
konulursa %15’lik perhidrol elde edilir. Kullanılan suyun daha önceden kaynatılıp
soğutulmuĢ olmasında yarar vardır. %15’lik perhidrole %5’lik oranda 240’lik amonyak ilave
edilerek bir karıĢım hazırlanır.
Bu karıĢım normal oda sıcaklığında ve uygulanacak yüzeye yatay konumda sürülür.
Sentetik fırça, kauçuk sünger veya bir bez yardımı ile liflerine paralel konumda çalıĢılarak
bolca sürülür. Yüzeye eĢit dağıtılan karıĢımın fazlası alınır. Uygulanan parçanın konumu
değiĢtirilmeden kurumaya bırakılır. KarıĢımın renk açma iĢleminin süresi ile kurutma
sıcaklığı arasında ters orantılı bir iliĢki vardır. Sıcaklık arttıkça kuruma süresi azalmaktadır.
Sıcaklık Değeri
20 ºC
20 ºC
20 ºC
20 ºC

Kuruma süresi
24 saat
3 saat 30 dakika
50 dakika
15 dakika

Tablo 2.1: Sıcaklıkla kuruma süresinin iliĢkisi

Amonyakla renk açma iĢlemi seri üretim yapan iĢletmelerde çok çabuk ve ekonomik
olarak uygulanmaktadır. Kurutma fırınlarında veya morötesi (ultraviyole) ıĢınlarla ısıtılıp
kısa sürede kurutma sağlanarak renk açma iĢlemi yapılmaktadır.
Ayrıca bu tür renk açma iĢleminde en uygun sonuç, genellikle akçaağaç, kayın,
diĢbudak, ceviz, huĢ, kiraz ve çınar gibi açık renk ağaç malzemelerde elde edilir.
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2.3. Olumsuzlukları




ÇalıĢma esnasında cildi ve elbisleri korumak gerekir, insan sağlığı için çok
tehlikeli maddelerdir, çalıĢana zarar verebilir.
Alüminyum dıĢında metal kaplarda karıĢım yapılmamalıdır.
Uygulama yapılan ortam çok iyi havalandırılmalıdır.

2.4. Asit ve Amonyakla Renk Açmada Kullanılan Araç ve Gereçler
2.4.1. ÇeĢitleri


Eldivenler

Asit ve amonyak cilde çok ciddi yaralar açabildiğinden kesinlikle eldiven takılmalıdır.
Eldivenler eli veya elin herhangi bir yerini tehlikelere karĢı koruyan kiĢisel koruyucu bir
donanım olduğunu unutmayınız.

Resim 2.1: Eldivenler



Fırçalar, süngerler ve yapay kauçuklu süngerler

Asit ve amonyakla renk açma iĢleminde sürme gereçleri olarak kauçuklu sünger, fırça
veya bez kullanılmaktadır. Sürme gereçleri arasında en çok tercih edileni fırça diyebiliriz.
En iyi sürme gereci doğal olarak bulunan deniz süngerleridir. Temiz ve kumsuz bir
doğal sünger sıvıyı bolca alır ve yüzeye eĢit Ģekilde bırakır. Pahalı ve piyasada zor
bulunduğundan fazla tercih edilmez.
Yapay kauçuklu süngerler uzun süreli iĢlerde pek tercih edilmez, özelliğini çabuk
yitirir. Bu nedenle kauçuklu süngerler ile küçük yüzeylerde ve kısa sürede bitecek iĢlerde
kullanılır.

Resim 2.2: Fırçalar
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Silindirli boya sürme makineleri

Fabrikasyon üretimlerde renk açma iĢlemlerinde zamandan ve iĢçilikten kazanmak
için kullanılan en verimli araçlardandır. GeniĢ yüzeylere düzgün ve kolay bir Ģekilde sıvının
sürülmesinde silindirli merdanelerden faydalanılır. Ayrıca renk açma iĢleminde kullanılan
karıĢımın yüzeye eĢit dağılmasını sağlayan bir makinedir.


Gözlükler

Gözlükler, amonyak ve perhidrol karıĢımından doğabilecek zararları önleyen en
önemli gereçlerdendir. Göze doğru sıçrayan karıĢım göz için çok tehlikelidir.

Resim 2.3: Koruyucu gözlük çeĢitleri



ĠĢ eElbiseleri

Perhidrolün kuvvetli etkisinden dolayı insan vücudunu korumanın yanında çalıĢanın
elbisesini de koruması gerekir. Bu nedenle kimyasal içerikli iĢlerin yapımında da insan
sağlığı açısından koruyucu iĢ elbiseleri giyilmesi mutlaka gerekmektedir.

Resim 2.4: ĠĢ elbiseleri
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Maskeler

Özellikle solunum sisteminde tahribata neden olan perhidrol renk açma iĢleminde
maske kullanımını zorunlu kılmıĢtır.

Resim 2.5: Maske çeĢitleri



KarıĢtırma kapları (cam, porselen veya plastik kaplar)

KarıĢımların hazırlandığı kaplar kimyasal etkilere karĢı duyarlı olmamalıdır. Metal
içerikli karıĢtırma kapları kimyasal tepkimeye girebileceklerinden ağaç yüzeyinde renk
bozukluklarına sebep olur. Bu nedenle kimyasal içerikli karıĢımların hazırlanmasında
genellikle cam, porselen, seramik, bazen de kaliteli plastik kaplardan yararlanılır.

Resim 2.6:Cam kap

Resim 2.7: Porselen kap

Resim 2.8:Plastik kap

2.4.2. Kullanılması
Asit ve amonyakla renk açmada gerekli araç gereçleri kullanırken azami dikkat
gösterilmeli, aksi hâlde kullanım anında istenmeyen sonuçlarla karĢılaĢılabilir. BaĢka
iĢlemde kulanılan aynı araç gereçler bu iĢte kullanılmadan önce iyice temizlenmelidir. Ya da
baĢka iĢlemlerde kullanılan aynı gereçler bu iĢlemde kullanılmamalıdır.
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2.4.3. Bakımı ve Korunması
Asit ve amonyakla renk açmada kullanılan araç gereçler her kullanımdan sonra ılık
suyla iyice temizlenerek tekrar kullanılmak üzere uygun bir yerde saklanmalıdır.


Korunması

Asit ve amonyakla renk açmada kullanılan araç gereçler mümkünse baĢka iĢlerde
kullanılmamalıdır. Aksi hâlde kullanılan malzemelerin asitlerle kimyasal reaksiyona girmesi
sonucu arzu edilen renk açma iĢlemi gerçekleĢmez, yüzeyde istenilen renk açıklığı elde
edilemez.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Amonyakla renk açma uygulama faaliyetini yapınız.

 Amonyakla
belirleyiniz.

ĠĢlem Basamakları
rengi açılacak olan

yüzeyi

 Renk açmada kullanılacak karıĢımı belirleyiniz.

Öneriler
 Renk
açılması
gereken
malzemeyi belirleyiniz.
 Ağaç cinsine uygun olumsuzluk
doğurmayacak
kimyasalı
belirleyiniz.

 Renk açmada kullanılacak amonyak-perhidrol
karıĢımını tekniğine uygun olarak hazırlayınız.
 Eldiven, maske ve iĢ giysisi
kullanınız.
 Dikkatli ve itinalı bir Ģekilde
karıĢımı hazırlayınız.

 Amonyakla renk açmada kullanılacak araç ve  Zamanı ve malzemeyi
gereçleri hazırlayınız.
verimli Ģekilde kullanınız.

en

 Çevreyi
korumaya
duyarlı
olunuz.
 KarıĢımın
özelliğine
göre
 Yüzeyine uygulama yapılan iĢ parçalarını uygun
modülde
verilen
değerlere
sürede kurumaya bırakınız.
uyunuz.
 Kuruma süresi dolan iĢ parçalarını titizlikle
inceleyiniz renk açma iĢleminin istenilen
seviyede olup olmadığını kontrol ediniz.
 Amonyakla renk açma iĢlemini uygulayınız.

 Meslekle ilgili etik kurallara
uygun davranınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Değerlendirme Ölçütleri
0.5 litre amonyağı 1litre su ile karıĢtırdınız mı?
Renk açma iĢleminde kullanılacak uygun araç ve gereci
hazırladınız mı?
Rengi açılacak olan yüzeye renk açıcıyı sürüp biraz beklediniz mi?
Daha sonra % 30’luk perhidrolü yüzeye sürdünüz mü?
ĠĢlem yapılan yüzeyin kuruması için gereken süreyi beklediniz mi?
Yüzey kuruduktan sonra hafif zımparayla zımparaladınız mı?
Kullanılan araç ve gereci iĢlem tamamlandıktan sonra temizleyip
bakımını yaptınız mı?
ĠĢlem yapılan yüzeyde arzu edilen renk açma iĢlemi sağlandı mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.

( ) Amonyak renksiz, bazik özellikte olup çok keskin kokulu ve havadan hafif bir
gazdır.
( ) Amonyağın sudaki eriyiğinin kimyasal adı amonyum hidroklorür.

3.

( ) Asit lekelerinin giderilmesinde, metallerin parlatılmasında ve yağlı eĢyaların
temizlenmesinde perhidrol kullanılır.

4.

( ) Oksijen çıkıĢının hızlandırılması için amonyağın fazla miktarda konulması renk
açma iĢlemini azaltır.

5.

( ) Kimyasal artık bırakmayan en uygun ayrıĢtırıcı asittir.

6.

( ) Amonyak perhidrol karıĢımında renk açma iĢleminde en uygun sonuç, genellikle
görülür.

7.

( ) Amonyak ve perhidrollü karıĢım bakır dıĢındaki metal kaplarda yapılmamalıdır.

8.

( ) Amonyakla renk açma iĢleminde sürme gereçleri olarak kauçuklu sünger, fırça
veya bez kullanılmaktadır.

9.

( ) Fabrikasyon üretimlerde renk açma iĢlemlerinde zamandan ve iĢçilikten kazanmak
için kullanılan en verimli araç fırçadır.

10.

( ) Kimyasal içerikli malzemelerin kullanımında koruyucu iĢ elbiselerine ihtiyaç
duyulmaz.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Renk açma
1.
Renk açmanın önemini öğrendiniz mi?
2.
Renk açma iĢleminde kullanılan asitlerin özelliklerini öğrendiniz
mi?
3.
Oksalik asit ile renk açma uygulamsını öğrendiniz mi?
4.
Hidrolik asit ile renk açma uygulamsını öğrendiniz mi?
5.
Asetik asit ile renk açma uygulamsını öğrendiniz mi?
6.
Sodyum bisülfit ile renk açma uygulamsını öğrendiniz mi?
7.
Amonyakla renk açmak
8.
Amonyakla renk açma iĢlemi için yüzey hazırladınız mı?
9.
Amonyakla renk açmak için reçeteye göre karıĢım hazırladınız
mı?
10. Amonyakla renk açma iĢlemini yaptınız mı?
11. Asitlerle renk açmanın olumsuz yanlarını öğrentiniz mi?
12. Asitlerle renk açmada kullanılan araç gereçleri uygun Ģekilde
kullandınız mı?
Düzenli çalıĢma
13. Çevreyi koruma ile ilgili etik kurallara uygun davrandınız mı?
14. Kullandığınız alet ve avadanlıkları yerlerine kaldırdınız mı?
15. Makinelerle ilgili çalıĢma kurallarına uydunuz mu?
16. Her çalıĢma sonunda çalıĢtığınız yeri ve makineyi temizlediniz
mi?
17. Mesleğinizle ilgili etik kurallara uygun davrandınız mı?
18. ÇalıĢma anında iĢ elbisesi ve gerektiği zaman eldiven giydiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYET–1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ

ÖĞRENME FAALĠYET–2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ

21

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


ATAR Musa, Renk Açıcı Kimyasal Maddelerin Ağaç Malzemede Üst Yüzey
ĠĢlemlerine Etkileri, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi ,
Eylül, 1999.



SÖNMEZ Abdullah, AğaçiĢlerinde Üst Yüzey ĠĢlemleri Hazırlık ve
Renklendirme, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Ders Kitabı, Ankara,
2005KAYNAKÇA



ġANIVAR Nazım, AğaçiĢleri Üst Yüzey ĠĢlemleri, Milli Eğitim Basımevi,
Ġstanbul, 1997.



ZORLU Ġrfan, Nazım ġanıvar, AğaçiĢleri Gereç Bilgisi, MEB Yayınları

22

