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  ( دوم) قسمت  هشتمجلسه 

 يونوليتی قالب از تکنيک استفاده با برجسته نقش ساخت تمرين

 این که دانست باید البته .است یونولیت سطوح تخت، برای گیری قالب کار در مناسب بسیار مواد از یکی

های  ضخامت در یونولیت. دارد کاربرد نوشته حتی و حروف و مانند آرم گرافیکی های فرم برای ماده

 کاتر یک با سپس می کنیم منتقل روی یونولیت کاربن با را موردنظر شکل ابتدا. است دسترس در مختلف

 صفحه دیگر یک به چوب چسب کمی وسیله به را قطعه این حاال بریم را می شده طراحی قسمت های

 دوغاب سپس. پوشانیم می چهارچوب با را دست آمده به قالب این دور آن از پس. کنیم می متصل یونولیت

 خارج کار زیر از های هوا حباب تا دهیم می تکان را قالب کمی و ریزیم می قالب آرامی داخل به را گچ

 کنید اجرا برعکس را آن حتما   کنید استفاده می حروف و خاص های فرم از اگر شود می یادآوری) .شوند

 .کنید کار استفاده برای سطح دو از بیش از توانید می شما( آید دست به فرم مثبت گیری قالب از بعد تا

 يونوليتی قالب و ترکيب موزاييک با برجسته نقش ساخت تمرين

یک  روی متر سانتی دو ضخامت به یونولیت یک از ابتدا .بسازید برجسته نقش یونولیت با توانید می شما

 یک مانند خاصی طرح اگر که فراموش نکنید. آورید وجود به را هایی برجستگی دیگر یونولیتی سطح

 از بیرون آمدن و گچ ریختن از پس تا بسازید برعکس صورت به را شکل خود سازید، می نوشته یا آرم

 گچ ریختن از بعد باشد گود شما قالب که در هایی قسمت تمام ضمنا  . درآید درست صورت به قالب

 خواهید خصلت آشنا این با کامل   شما تمرین چند از بعد)شد خواهد گود های برجسته قسمت و برجسته

 چسب کمی مقدار با رو و پشت صورت به را کاشی شکسته قالب های قسمت از بعضی در اگر . حال(شد

 می پوشیده کاشی کار با از هایی بخش قالب از کار آمدن بیرون و گچ ریختن از بعد نصب کنید، چوب

 .کنید گذاری یونولیت دیواره خود با توانید می نیز را کار دور . شود

 بود مستطیل یا مربع از غیر شما شکل اگر حتی  که گچ بزنید الیه یک دیواره این پشت نکنید فراموش

 .بگذارید کار ای دور دیواره توانید می سانتی یک یونولیتی نوار یک با( دایره حتی)
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 و کنید وصل قالب گردبه ته سوزن با و بچرخانید ییونولیت قالب دور یآرام به را ییونولیت نوار ابتدا

 .بریزید قالب داخل گچ توانید، یم گچ بستن از بعد بکشید آن پشت گچ متر یدوسانت الیه یک سپس

 

 

 

 (آکواريوم) سيليکونی چسب از تکنيک استفاده با برجسته نقش ساخت تمرين

    خشک هوا مجاورت در البته که است ها خانواده سیلیکون از دسترس، در است ای ماده که چسب این

 (.شوند می سخت هاردنر افزودن از بعد صنعتی های سیلیکون)شود  می

 این در راحتی تجربه   و ای حرفه نیمه قالب های یک قابلیت ولی نیست ای حرفه وسیله   یک ماده این البته

  .دهد دست می به را زمینه

 . کنید چرب رنگ بی با واکس کامل   کنید تهیه قالب آن از خواهید می که را های قطع ابتدا

 کار این. بزنید ضربه آن روی صنعتی الکل به آغشته قلم یک و  با بریزید قطعه روی را سیلیکون سپس

 . برسید متر سانتی یک حدود ضخامت به تا دهید ادامه قدر را آن

 از قالب جداسازی و شدن از خشک بعد. بگذارید خود حال به سیلیکون بستن زمان تا را قطعه بعد این

 رزین استفاده حتی یا و سیمان یا گچ ریختن برای آن از بار چندین توانید برای می شما موردنظر قطعه

 الیه یک چسب داخل است بهتر بود 89 از تر بزرگ شما قطعه ابعاد اگر ضمنا  ×  متر سانتی 89 .کنید

 .شود گذاشته تقویت قالب برای ای پارچه باند
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 سيليکون با گيری قالب

 به دیگری ماده با شدن مخلوط اثر در که مختلف های رنگ به غلیظ مایع حالت به است ای ماده سیلیکون

 در که دارد مختلف انواع سیلیکون .شود می تبدیل الستیکی حالت به ساعت چند از پس ککن نام خش

 تا گچبری و هنری گیری صنعتی، قالب سازی قالب در ماده این از. شود می عرضه متفاوت های رنگ

 روی دست با معموال را آن که اند چسبنده بسیار و داشته خمیری حالت بعضی. شود می استفاده حدزیادی

دستورالعمل . است موجود باال وزن با های گالن تا کیلویی یک قوطی از ماده این معموال  . مالند می کار

 نسبت مصرف، تاریخ در دقت ضمن است بهتر لذا شده، تعبیه قوطی بدنه روی بر تولیدکننده کارخانه هر

 قالب تهیه برای ها سیلیکون انواع از بعضی .کنید هماهنگ قوطی روی دستورالعمل را با ترکیب های

 برخی و سیمانی و های پولیستری مجسمه برای دیگر بعضی و شمع و گچی های مجسمه تکثیر جهت

 خود .مناسب هستند سرب مانند زودگذر زودگداز آلیاژهای از هایی مجسمه ریختن برای نیز دیگر

 .شد خواهد پوستی ناراحتی موجب آن تکننده سخ ولی نیست سمی ماده سیلیکون

 :کرد قالب گيری سيليکون با می توان طريق چند به

 زدن اليه اليه طريقه  -

 حوضچه ايجاد طريقه  -
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 و هم نموده مخلوط کن خشک قسمت پنج با را سیلیکون قسمت صد روش این در :زدن اليه اليه طريقه

 سپس شود خشک تا کنیم می صبر ساعت چند و مالیم می مدل روی چوبی کاردک کمک به و زنیم می

 با که را پرده توری مقداری الیه هر روی گاهی نیز آن استحکام برای و کنیم می دیگری اضافه الیه

 طریقه این در. شود محکم تا مالیم می سیلیکون آن روی سپس دهیم و می قرار ایم کرده تکه قیچی

 .برسد میلی متر سه به حداقل بایستی قالب ضخامت

کنیم  پرمی خمیر با را دورش تا دور نیمه تا و خوابانیم می ای تخته روی را پیکره :حوضچه ايجاد طريقه

  درزها و چسبانیم می هم به را نوار دوسر چسب با و دهیم می قرار آن دور به مقوا از محکمی نوار سپس
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 در مدل یا و پیکره تا ریزیم می آن داخل به را سیلیکون سپس و گیریم می چسب با نوار کامل   هم را

 باشد(. پیکره نقطه بلندترین از باالتر یمتر سانت نیم سیلیکون باید شود)سطح غرق سیلیکون

 و کرده چرب وازلین با را آن های لبه و گردانیم برمی آن سیلیکون همراه را پیکره شدن الستیکی از پس

 . شود جلوگیری سیلیکون نشت از تا بسته را آن درزهای و بندیم می آن دور به را مقوایی سپس نوار

 در پیکره هم باز تا ریزیم می حوضچه داخل به و کرده مخلوط کن ماده خشک با را سیلیکون حاال

 .بگیرد قرار مجسمه نقطه از بلندترین باالتر متر سانتی نیم سیلیکون سطح و شود غرق سیلیکون

 گچی باند با چهره از گيری قالب 

 پس فرد از بیشتر شده می استفاده مشاهیر از چهره گیری قالب برای هم قدیم در که گیری قالب شیوه این

 بتهون، چون مشاهیر هم اغلب .کشد نمی نفس مرده که این است؛ ساده هم می شده علت تهیه مرگ از

 دهد می را اجازه این شما به تمرین این. دارند گچی ایران ماسک در صبا استاد حتی…  و ویوالدی باخ،

 شده آن دراجرای تغییراتی امر سهولت این برای البته. )کنید تهیه ماسک افراد از مختلف های در زمان تا

  .کنید تهیه ماسک بتوانید زمان هر در از همه شما شود می باعث که( است

 مدل و بود برخواهد زمان گیری قالب این که چرا .بنشانید راحت صندلی یک روی را موردنظر فرد ابتدا

 ویتامین یا مانند جامد چربی الیه یک با را صورت تمام سپس .باشد داشته راحتی آرامش و باید شما

 پوشیده مو از که صورت از دیگر های قسمت A یا ابرو مثل هایی قسمت در را کار این بپوشانید ازلینو

 یپیشان یرو دقت به و نموده خیس را یگچ باند شده بریده یها الیه سپس .دهید بیشتر انجام دقت با شده

 یرو کامل   و شده حل باند داخل گچ شود یم باعث کار این دهید ماساژ آرام و دهید قرار موردنظر فرد

 یآرام با و دهید قرار یبین نوک یرو تا چشم یگود یرو شکل مطابق را یبعد الیه .بنشیند صورت

  خواهد ناقص شما شکل صورت این غیر در) .دهید فرم خود انگشت با را آن یگود و چشم یها گوشه
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 یبرا کوچک سوراخ یک 9  82 شکل مطابق دهید قرار صورت یرو را باندها کل ترتیب همین به(.شد

 کل یرو گچ متر یسانت یک ضخامت به نازک الیه یک قسمت این پایان از بعد. دهید قرار مدل تنفس

 .دهید قرار شده پوشیده باند با که یهای قسمت

 

 

 

      جلوگیری آن شدن دفرمه از گچی باند داخل قالب گچ ریختن از بعد که است آن قسمت این مهم نکته

  حرکت خود صورت به آرامی به مدل بخواهید از گچ، شدن بسته از اطمینان و دقیقه چند از بعد .کند می
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 .شد چهره خواهد از قالب شدن جدا باعث عمل این کند بازی خود عضلت صورت با و دهد

 شدن بسته از پس و. بریزید آن داخل را شده گچ آماده نهایتا   و کنید چرب را آمده دست به قالب داخل سپس

 قالب از مدل کردن برای خارج زمان بهترین) بکشید بیرون آن از را مدل و تخریب را آرامی قالب به گچ

  (.باشد می قالب شده در ریخته گچ بستن از بعد بلفاصله

 .کنید استفاده ماسک عنوان توانید به می نیز را گچی باند خود بخواهید اگر که این توضیح

 سطح میز روی را گل قطعه یک ابتدا دست از بگیری قال گچی برای باند با دست از گیری قالب تمرین

 روی را خود دست تا خواهیم کنیم می گیری قالب دستش از خواهیم می که فردی از سپس.کنیم می پهن

 روی .دهیم ادامه می کار به گل در دست از نیمی فرورفتن و دست روی فشار بر کمی با و دهد قرار گل

 آرامی به ایم بریده قبل   که را گچی باند نوارهای حاال  .کنیم می چرب جامد روغن کمی با را دست سطح

 و دهیممی  انجام آرامی و به دقت با را کار این دهیم می قرار دست روی سپس و بریم می آب فرو در

 بهتر دست جزییات هم و شود حل کامل   باند داخل گچ هم بمالید تا خوب انگشت با را قسمت هر روی

 دست پیرامونی محیط از متر دو سانتی حدود از بیش گچی باند این که نکنید فراموش ضمنا   .شکل بگیرد

 معمولی روی گچ متر سانتی یک ضخامت به نازک الیه یک گچی مرحله باند اتمام از بعد. نزند بیرون

 .مالیم می گچی باند های قسمت تمام

 دست که حالتی همان در و کنیم می جدا گل آرامی از به را دست گچ بستن از اطمینان و دقیقه چند از بعد

 می چرب متر بود سانتی دو حدود که را قالب بیرونی لبه   روی حاال گردانیم دارد، برمی قرار قالب در

 قالب از بعد که شود می باعث عمل این بزنید این لبه به نیز رنگ الیه یک بودید مایل اگر البته و کنیم

 را مراحل تمام دست روی گیری قالب مانند حاال .کنید پیدا تر راحت را قالب دو قطعه درزبین گیری

 .ندارد چرب کردن به نیازی دست کف البته. دهیم می انجام نیز دست برای  پشت
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 .است آماده ما تکه دو گچ قالب متر سانتی یک الیه یک و باندها گذاشتن از بعد حاال

 چند بین کاردک تکان با و پیدا آرامی به قالب را درز کاردک یک نوک مثل ظریف وسیله یک با ابتدا

 .کنیم می جدا هم از را دو قطعه قالب درز از نقطه

 کنیم می وصل هم به را قسمت دو هر دوباره کنیم و می چرب جامد روغن با را قطعه دو هر داخل حاال

 و ببندیم هم به را دو قطعه ایم بریده ماشین الستیک تیوپ از که الستیکی پهن کش با یک توانیم می حاال

 را گچ دوغاب است باز که مچ باالی قسمت از حاال .را بپوشانیم قالب درز روی گچ نازک الیه یک با یا

 گچ ریختن عمل. شود انگشتان خارج داخل هوای که دهیم می تکان کمی و یریزیم م قالب آرامی داخل به

 قالب درز یک کاردک با مجددا   گچ بستن از اطمینان و دقیقه چند از بعد .شود انجام حوصله و دقت با باید

بیرون  قالب داخل از را دست اصلی فرم گچی باند های کندن الیه و قالب آرام تخریب با و کنیم می پیدا را

 نقش بریزیم گچ آن داخل و شود قالب گرفته بود گل داخل دست که اول مرحله   همان در اگر) .آوریم می

 (.خواهیم داشت دست از برجسته

 سئواالت: 

 را به شور مختصر شرح دهید؟ ییونولیت گیری قالب تکنیک -8

 به چه صورت است؟ (آکواریوم) یسیلیکون چسب تکنیک از استفاده با برجسته نقش ساخت -4

 ؟کرد یریگ قالب کونیلیس با توان یم قیطر چند به -9

 ؟ شرح دهید در قالب گیری را زدن هیال هیال تکنیک و روش  -2

 را بنویسید؟ یگچ باند با چهره از یگیر قالب نکته مهم در -2

 

 

 


