
 للفلين مادة من لوح عن عبارة وهى عادى بممص ولصها عليها الرسم يمكن ومتينة مضغوطة لينة اسفنجية مادة هو

 ويتراوح مختلف ارتفاع او سمن  المضغوط وللفلين الكهربائية االجهزة فيها تحفظ التى المادة الى الرب وهو االبيض

  من مختلف ضغط المضغوط وللفلين الفنية االعمال تنفيز اثناء البروز زاد السمن زاد وكلما  سم 4 الى سم 1 من السمن

   فيكون الفلين حبيبات بين فراغات توجد ال  بحيث الفلين يصبح بحيث الجودة زادت الضغط زاد وكلما 48 الى 23

   تماسن اكثر1.

   الوى يكون وبالتالى2.

 عليه والتلوين الرسم ويسهل3.

 لليل الكلفة 1.

 خفيف الوزن 2.

 يكون باحجام والوان واطوال متنوعة 3.

 يسهل لطعها والتشكيل بها 4.

 يمكن تلوينها واضافة خامة اخرى عليها5.

 ال تتأثر بالماء  6.



 

 
 يستخدم فى االعمال الفنية المجسمة ، وفى الرسم ، كما يدخل فى الصناعة 

لص الفوم المشرط الحاد او لد يتم تسخين المشرط ولكن هذه الطريمة غير يستخدم فى 

 مجدية  عند لص المساحات الصغيرة او الضيمة او مساحات تحتاج للدلة كالكتابة 

 ولكن هنان ادة مخصوصة لمص الفوم وهى الممص الحرارى 

 وهو يوجد على ثالث احجام 

 البطريات او المحول الكهربى تشغيله يستخدم فى 

ممبض يخرج منه لطعتان من الحديد يصل بينهم سلن رفيع مثل المسدس له وهو •

 يستخدم فى التمطيع 

 اثناء العمل المتكرر لد ينمطع السلن من الحرارة لذا يستبدل السلن •

 وهو يستخدم فى االعمال الدليمة كالكتابة او التعرجات او المنحنيات •

 والن درجة حرارته غير مرتفعة فهو بطئ بعملية المص •



 يشبه النوع االول ولكنه اكبر لليال وهو افضل من النوع االول

 وهو مكون من لاعدة خشبية ولطعة حديدية وبينهما سلن غليظ •

 حرارته عالية جدا •

 يمص بسرعة حيث يمكن ان يخرج ابخرة عند لص الفلين •

 عند استخدامه يجب التركيز والحذر اثناء العمل •

 



 الوان الجواش  -1

 تباع فى شكل انابيب او برطمنات •

 هى االنسب للتلوين على الفلين •

 تخفف بالماء •

 لد ال تخفف حسب التركيز •

 سهولة تنظبف الفرش بعد التلوين  –مميزاتها تجف بسرعة •

 :االكليرين الوان  -2

 الجواشوهى تعطي نتيجة جيدة كالوان •

 اعلى فى السعر •

 كمياتها لليلة •

 تستخدم عند االضطرار للحصول على درجات معينة  •

 

 

 

 

  



   الوان البوية بنوعيها الزيتى والبالستيكى -3

 تستخدم دون استخدام التنر حتى ال يتاكل الفلين •

 االلوان الزيتية تعطى لمعان بعد الجفاف •

 متعبة فى النظافة •

 تحتاج ولت لكى تجف •

 المماش الوان  - 4

 هى افضل االلوان على االطالق •

 مميزاتها تغنى عن الغراء لتعبئتها للفراغات الفلين نظرا لتركيباتها الثميلة •

 تخفف بالماء •

 الوان السيرامين السائلة  -5

 التنر وهى تشبه الوان الزيت والبوية تستخدم دون المخفف •

 تستخدم فى مساحات صغيرة جدا •

 الزيت والبوية سعرها مرتفع وكميتها لليلة لذا يمضل استخدام : عيوبها •



 االلوان الزيتية -6

 للتخفيفوهى تستخدم الزيت •

 ويمكن عمل ذلن مع المساحات الصغيرة •

 

 لكونها االنسب بالتلوين (  النوع الخشن ) تستخدم االلوان الزيتية •

 تستخدم  جميع االحجام حسب مساحة ودلة العمل •

 يجب استخدام االنواع الجيدة من الفرش حتى ال تخرج الشعيرات اثناء التلوين  •

 يستخدم الملم الرصاص او الطباشير لرسم التفاصيل الكبيرة والواسعة 

 الرسم على الفلين المضغوط هو بروز اللوحة مما يعطى عمك للوحة من مميزات 


