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2ـ آموزش رنگ آمیزی چوب  1ـ

نامحدود بودن سالیق در هنر نقاشی و سبک های مختلف در اجرای  به  با توجه 
این هنر زیبا امکان ارائه تمامی مطالب در این زمینه وجود ندارد و فقط به بخشی 

کوچک و ابتدایی در این زمینه اشاره شده است.
لوازم مورد نیاز برای  رنگ آمیزی چوب:

رنگ نیم پلی استر مات یا براق، خشک کن نیم پلی استر، شاپان قهوه ای، سنباده 
۱۲0 و پوست آب، بنزین، سیلر، کیلر، قلم نقاشی یا پیستوله.

قدم اول در رنگ آمیزی چوب، زیر کار در آوردن است؛ برای این کار باید ابتدا سطح 
چوب را به خوبی سنباده کاری کرد تا پرز ها و پستی و بلندی های چوب کامال ً 
برطرف گردد و سطح چوب کاماًل یکدست و صاف گردد . البته بسته به نوع چوب 
انتخاب شماره )درجه زبری(  و نوع کار،  دقت در سنباده کاری متفاوت است و 
سنباده نیز باید بر حسب احتیاج و نوع چوب در نظر گرفته شود تا هیچ خط و 
خشی از عملیات سنباده کاری باقی نماند. در این مرحله هرچه دقت بیشتری به کار 
راحت تر  کار  بعدی  مراحل  اصطالح شیشه ای سنباده شود،  در  کار  و  برده شود، 
خواهد بود و کار زیباتری به دست خواهد آمد. برای سنباده کاری دست اول چوب 
باید از سنباده ۲۲0 استفاده کرد. سنباده کاری به دو صورت دستی یا با استفاده 

از دستگاه انجام می گیرد. به شکل های صفحه بعد توجه کنید.

آموزش رنگ آمیزی چوب ]نیم پلی استر[
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آموزش زيرسازی قبل از رنگ كاری چوب
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خود  رنگ  اگر  البته  است،  کاری(  )شاپان  چوب  آستر   رنگ  بعدی،   مرحله 
چوب)خودرنگ( به عنوان رنگ نهایی موردنظر باشد، نیازی به استفاده از آستر یا 
شاپان نیست. برای تغییر رنگ چوب، باید شاپان با بنزین مخلوط شود )به عنوان 

بنزین(. لیتر  نیم  با  مثال ۲00 گرم شاپان، 

 مراحل زدن آستری )شاپان کاری(
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نظر  مورد  رنگ  تا  داد  تغییر  آن قدر  باید  را  شاپان  و  بنزین  بین  تناسب  واقع  در 
به  تیره تری  باشد، رنگ  بیشتر  بنزین  به  آید. هرچه مقدار شاپان نسبت  به دست 
دست خواهد آمد، و برعکس:  هرچه در شاپان، بنزین بیشتری اضافه شود، رنگ 
آستری روشن تر خواهد شد. رنگ شاپان در دو نوع قهوه ای و سیاه موجود است، که 

از ترکیب این دو رنگ می توان رنگ قهوه ای تیره تری به دست آورد.

نکته با ترکیب رنگ های روغنی و شاپان،  رنگ های متنوع تری پدید می آید؛ و 
این ترفندی است که نقاش ها از آن بسیار بهره می برند. مثاًل با ترکیب رنگ 
روغنی قرمز و شاپان، قهوه ای فندقی به دست می آید و با کم و زیاد کردن 

رنگ قرمز،  درجه قرمزی آن تغییر می کند.
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رنگ  تا  کرد  رنگ كم شروع  مقدار  از  باید  همیشه  رنگ،  ساختن  برای  توجه: 
موردنظر به دست آید. مثاًل با استفاده از چند قطره رنگ مشکی، می توان شاپان 

فندقی را به شاپان قهوه ای تبدیل نمود. 
بازی با رنگ ها تخصصی است که به مرور زمان و با تمرین و تکرار به دست می آید.
شاپان به دست آمده و نهایی را می توان با قلم نقاشی، یا پارچه استفاده کرد؛ که 
معموالً پارچه تنظیف در این کار، از کیفیت بیشتری برخوردار است. با برش پارچه 
در اندازه ۲0 ×۲0 می توان سطح چوب را شاپان زد. برای آستری زدن، باید یک بار 
روی کار را با استفاده از پارچه تنظیف شاپان کاری کرد و بالفاصله بعد از این کار 
با استفاده از یک تکه پارچه خشک، سطح آستری شده را به آرامی پاک نمود تا 

رنگ یکنواخت شود.

رنگی که در ثانیه های ابتدایی روی چوب نقش می بندد، تقریباً همان رنگ نکته
نهایی است که پس از پاشیدن نیم پلی استر دیده خواهد شد.

نکته
هرگز نباید سیلر را با نور آفتاب یا به وسیلۀ گرمای مستقیم خشک کرد.

مرحلۀ بعدی برای رنگ چوب، سیلركاری است که پس از خشک شدن آستری 
انجام می گیرد.

آن  رعایت  با  و  می شود  درج  سیلر  قوطی  روی  معموالً  سیلر  بین تینر و  تناسب 
می توان نسبت دقیق را به دست آورد و از محلولی استاندارد استفاده کرد. هنگام 
اضافه کردن تینر باید توجه داشت که سیلر نباید خیلی رقیق باشد که هیچ خاصیتی 
نداشته باشد و نه خیلی غلیظ که نتوان آن را روی کار کشید یا از پیستوله استفاده 

کرد؛ اما حدوداً می توان ۱ لیتر سیلر را با ۲ لیتر تینر ۱۵000 مخلوط نمود.
برای استفاده از  سیلر می توان از قلم رنگ آمیزی یا پیستوله استفاده کرد؛ که البته 
اگر روی کار آستر خورده باشد، سیلر زدن با قلم مو، باعث کم رنگ شدن آستری شده، 
بخشی از آن از روی کار پاک می شود و رنگ، روشن تر خواهد شد. بنابراین بهتر است 
سیلر ابتدایی با پیستوله پاشیده شود. جمع شدن بیش از حد مایع سیلر در یک 
نقطه در اثر بی دقتی در کار،  موجب ایجاد بخار روی سطح چوب خواهد شد که این 
 بخار و مایع با سنباده کاری پاک می شود، اما بهتر است این وضعیت صورت نپذیرد.
که سرعت  به خوبی خشک شود،  کار  تا  کرد  باید صبر  پایان سیلرکاری  از  پس 

دارد. بستگی  هوا  دمای  و  جوی  شرایط  به  خشک شدن 



7۵

فصل دوم: زيرسازي رنگ كاري

عملیات          بار  سه  یا  دو  کیفیت،   افزایش  برای  چوب،  رنگ  کاران  استاد  بیشتر 
تا پرز های اضافی برداشته شود و  سیلر کاری و سنباده زنی نرم را تکرار می کنند 
بار سیلرکاری  بنابراین بهتر است حداقل ۲  تثبیت رنگ به خوبی صورت پذیرد. 
انجام شود. در ضمن اگر سطح کار به بتونه کاری نیاز دارد پس از سیلر پاشی و قبل 
از سنباده کاری باید این کار انجام و درزها و سوراخ ها بتونه شود. برای سنباده کاری 

باید صبر کرد تا بتونه به خوبی خشک شود.

نکته برای سنباده کاری سیلر و بتونه، از سنباده بسیار نرم یا پوست آب استفاده 
شود. گاهی اوقات هم برای این کار می توان از پشت ورق سنباده بهره گرفت.

بتونه كاری: بتونه کاری، بعد از پاشیدن اولین دست سیلر انجام می گیرد که بسیار 
مهم است. بسیاری از ایرادات کار را می توان با استفاده از بتونه پوشش داد.

توجه: بتونه  را باید دقیقاً همرنگ شاپان درست کرد تا تفاوت رنگ به وجود نیامده 
و کار یکدست باشد. بتونه را باید با حوصله و دقیق پاک کرد.

پس از بتونه کاری دست دوم،  باید یک بار سیلر پاشید و روی کار، سنباده کارکرده 
زد، و در مرحله بعد اگر نیاز بود، باید روی کار همرنگی پاشید و یک بار دیگر روی 

کار، سنباده بسیار نرم کشید.
باید عملیات نیم پلی استر پاشی را آغاز کرد.  نهایی  مرحله  نهايی: در مرحله 
هنگام پاشیدن نیم پلی استر و کیلر، باید محیط کار را کاماًل تمیز و عاری از هرگونه 
گرد و غبار نگه داشت تا روی سطح کار هیچ گرد و خاکی ننشیند و کار ارزش و 
زیبایی خود را از دست ندهد. قبل از رنگ کاری، باید محیطی مناسب برای قرار 
دادن کار رنگ شده در نظر گرفت که تا دو ساعت کاماًل تمیز باقی بماند. برای 
از اطالعات درج شده روی قوطی  تناسب بین نیم پلی استر و تینر هم می توان 

رنگ کمک گرفت.
حدوداً برای ۱ لیتر نیم پلی استر، از ۱ لیتر تینر ۱0٫000 استفاده می شود.

معموالً برای نیم پلی استر از تینر ۱0000 یا ۱۲000 استفاده می شود.
برای تثبیت نیم پلی استر و خشک شدن سریع آن، باید از خشک کن نیم پلی استر 
استفاده کرد. این مادۀ افزودنی، معموالً داخل ظروف کوچکی، از طرف فروشنده 

تحویل می گردد.
تناسب خشک کن نیز حدود ۵ درصد از کل نیم پلی استر است: مثاًل برای یک 
پیستوله رنگ، حدود ۲ درپوش قوطی خشک کن، از این ماده نیاز است که در 
زمستان می توان از سه درپوش استفاده کرد. بر حسب سلیقه می توان مات یا براق 
بودن نیم پلی استر را تعیین نمود؛ و برای اینکه رنگ پایانی نه مات باشد و نه براق، 

می توان به صورت ۵0  ـ۵0  نیم پلی استر مات و براق را باهم مخلوط کرد.
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2ـ2ـ نحوه اعمال روغن بزرک به چوب

روغن بزرک یا روغن کتان یک روغن گیاهی است که از دانه های بزرک،دانه های 
رسیده گیاه کتان به دست می آید. اگر به روغن بزرک مواد یا روغن های دیگر اضافه 

نشود به آن »روغن بزرک خام« می گویند.
مقاوم  آب  و  رطوبت  به  نسبت  چوب،  گیاهی  روغن های  مانند  خام  بزرک  روغن 

می شود.  سیاه  یا  تیره  زمانی مشخص  از  بعد  و  نیست 
توجه: روغن های گیاهی چوب به صورت شیمیایی تولید شده، که به طور عمومی و 
رایج به صورت یک الیه پوششی به چوب زده می شود، و مواد شیمیایی داخل آنها 
روغن گیاهی چوب را سریع خشک و سفت کرده و در عین حال در بافت چوب 
نفوذ می کند؛ اما در صورت استفاده از روغن بزرک خام، این روغن بعد از نفوذ در 
چوب، طی مدت طوالنی خشک می شود و بعد از مدتی ممکن است به سطح چوب 

آمده و لکه های ریز چربی پدیدار و اطراف سطح چوب را روغنی کند.
به صورت  را  آن  که  است  این  بزرک  روغن  با  دادن چوب  پوشش  روش  بهترین 
الیه های پوششی بسیار نازک بر چوب زده و صبر کرد تا هر الیه حداقل به مدت 

48 ساعت خشک شود و بعد الیه دوم را روی کار زد.



77

فصل دوم: زيرسازي رنگ كاري

روغن بزرک جوشانده، حداقل سه روز طول می کشد تا کاماًل خشک شود و بعد از 
آن می توان الیه بعدی را روی کار زد. برای روغن زدن باید ابتدا سطح چوب سنباده 
زده شده را با پارچه تنظیف تمیز کرد. اولین دست روغن، به علت خشک بودن 
چوب به سرعت داخل آن نفوذ می کند و هنگامی که دست اول خشک شد، یعنی به 
حد کافی چوب را روغنی کرده است؛ اما دست های بعدی مثل دست اول به سرعت 

داخل چوب نفوذ نخواهد کرد. 
برای شروع کار، بهتر است داخل پارچه تنظیف مقداری پنبه گذاشت، آن را به 
روغن آغشته کرد، روی چوب کشید و با کمی فشار انگشتان، سطح مورد نظر را با 
روغن و خیلی با حوصله جال داد. باید دقت کرد که هنگام کشیدن روغن بزرک، 
روغن اضافی روی سطح چوب نماند و با پارچه کاماًل پخش شود، در غیر این صورت 
اگر روغن اضافی روی سطح باقی بماند، تا مدت ها به صورت یک ماده چسبناک 

باقی خواهد ماند و بنابراین جاذب ذرات گرد و غبار خواهد شد.

نکته روغن بزرک خام را می توان به صورت جوشیده شده روی سطح چوب زد، 
و جالب اینکه روغن بزرک خام دیرتر از روغن بزرک جوشیده شده خشک 
می شود و زمان دقیق خشک شدن، غیر قابل پیش بینی است؛ حتی گاهی 
اوقات هفته ها طول می کشد و با این حال وقتی با انگشت سطح چوب لمس 

شود، هنوز حالت چسبندگی احساس خواهد شد.
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پس از گذشت حدود 3 روز، باید از خشک شدن کار، مطمئن شد. اگر پوشش دست 
انجام شود، ممکن است روی سطح چوب  از زمان گفته شده،  دوم روغن، زودتر 
شره کند. اگر دست اول زده شد، ولی هنوز سطح چوب به پرداخت نیاز داشت 
عملیات سنباده زنی را می توان انجام داد. هریک از الیه های روغن باید کاماًل نازک 
بر چوب زده شود، و اینکه چند بار روغن بزرک زده شود، به این بستگی دارد که آیا 
70درصد چوب، اشباع شده است. وقتی دست آخر روغن زده شد، پس از گذشت 
یک روز، باید یک تکه پارچه بسیار نرم روی سطح چوب کشید تا روغن اضافی پاک 

و سطح زیبا و مطلوب کار، نمایان شود.

3ـ2ـ واکس جال و محافظتی چوب به نام واکس موم عسل
روی  عسل  موم  واکس  از  نازک  الیه ای  کشیدن  با  قدیمی   )نجاران(  درودگران 
ابزارهای چوبی و مبلمان منزل از آنها محافظت می کردند. این واکس را می توان 
در منزل و با استفاده از موم عسل و ترکیب آن با تربانتین طی فرایندی مشخص 

کرد.  تهیه 
توجه: برای این کار، باید از موم خالص استفاده کرد. موم عسل یک الیه محکم به 

وجود می آورد و در پولیش کاری چوب، سطح درخشانی را ایجاد می کند.
مراحل اعمال واکس موم عسل، مانند روغن بزرک است اما به علت داشتن موم، 

کمی دیرتر به ساختمان اسفنجی چوب نفوذ می کند.
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4ـ2ـ اتاقک رنگ کاری چوب

سیستم  و  پیستوله  با  مبلمان  رنگ کاری  برای  مکان  یا  محل  مناسب  انتخاب 
فشار  وسیله  به  رنگ  کردن  اسپری  هنگام  است.  اهمیت  حائز  بسیار  پنوماتیک، 
باد،پیستوله می تواند تینر فوری و مواد رنگی را به گازی خطرناک تبدیل کند، که 
در این باره سیستم بهداشت جهانی کار، تأکید می کند برای رنگ کاری مبلمان، 
از مکان و تهویه مناسب استفاده کنید تا سالمتی خود و دیگر کارکنان با خطر 

نشود. مواجهه 
کارگاه یا محل رنگ کاری مبلمان باید تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار،خرده 
چوب و... باشد؛ در غیر این صورت فشار باد پیستوله، باعث می شود ذرات گرد وغبار 

در هوا معلق و سطح خیس رنگ خورده مبلمان، کثیف شود.
در شکل زیر، یک کابین یا اتاقک ایده آل رنگ کاری مبلمان با پیستوله را مشاهده 
همچنین  و  خروجی  فن  به  اتاقک  این  است  مشخص  که  همان طور  می کنید. 
فیلترکننده گاز مجهز است. این اتاقک طوری طراحی شده که گرد و غبار حاصل 
از فرایند پرداخت مبلمان با سنباده را مکیده و به بیرون از فضای اتاقک رنگ کاری 
هدایت و جمع آوری می کند.هنگام تبدیل شدن تینر و مواد دیگر به گاز، فیلترها 

این گازها را خنثی می کنند.
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در شکل زیر اتاقک پایه دار و قابل حمل را مشاهده می کنید که برای رنگ کاری 
وسایل کوچک مانند میز عسلی، انواع جعبه، مجسمه و ... بسیار مناسب می باشد. 
همان طور که مشخص است این اتاقک فضای زیادی ندارد و بخش کاری آن در 
ارتفاع مناسبی قرار گرفته و به همین ترتیب فضای کمی در کارگاه نجاری را اشغال 
می کند. قطعه کار روی صفحه یا میز کار این اتاقک قرار می گیرد؛ و چون رنگ 
کار برای رنگ کردن پشت قطعه کار، نمی تواند بچرخد، بنابراین روی میز کار، یک 
تا بچرخد و رنگ کار تمام قسمت های وسیله  صفحه گردان در نظر گرفته شده 
چوبی را رنگ آمیزی کند.تهویه، در زیر این صفحه گردان قرار گرفته که گرد و 
غبار و گاز را به سرعت از طریق تهویه مکیده و به بیرون از کارگاه هدایت می کند.

هنگام رنگ کاری مبلمان در اتاقک نکته
رنگ، به هیچ وجه نباید سیگار روشن 
گرمایشی  وسایل  از  حتی  و  کرد 

نمود. استفاده 

در صورتی که به اتاقک رنگ دسترسی نبود، اّما به رنگ کاری با پیستوله نیاز باشد، 
باید قبل از استقرار پمپ باد و وسایل رنگ کاری، زمین را خیس یا آب پاشی نمود؛ 

این کار از معلق شدن گرد و غبار در آن محل، جلوگیری می کند.
باز، می توان از یک چادر  اتاقک سیار رنگ در فضای  برای برپا کردن سریع یک 
مسافرتی استفاده کرد. در این صورت دیگر باد عملیات رنگ کاری را مختل نخواهد 

کرد.
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فصل دوم: زيرسازي رنگ كاري

ارزشیابی
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر فصل یک نمره مستمر )از ۵ نمره( و یک 
نمره شایستگی فصل )نمرات۱،۲ یا 3( با توجه به استانداردهای عملکرد جداول ذیل برای هر هنرجو 
ثبت می گردد. امکان جبران فصل های در طول سال تحصیلی برای هنرجویان و براساس برنامه ریزی 

هنرستان وجود دارد.
الگوی ارزشیابی فصل2 زيرسازی رنگ كاری

تکالیف عملکردی 
استاندارد )شاخص ها، داوری، نتايج استاندارد عملکرد)شايستگی ها(

نمرهنمره دهی(

۱ـ زیرسازی رنگ
۲ـ بتونه کاری

ـ سنباده کاری را با سنباده 
مناسب و اصولی انجام دهد. 
با  مناسب  را  بتونه  انواع  ـ 

سطح کار بسازد.
ـ رنگ روغنی را با زیرسازی 

انجام دهد.
ـ رنگ فوری را با زیرسازی 

مناسب انجام دهد.
ـ رنگ شفاف را با زیرسازی 
انجام  مناسب  آستری  و 

دهد.

باالتر از حد انتظار

مناسب  نصب  با  را  سنباده کاری  ـ 
بر روی دستگاه سنباده و تیزکردن 
انجام  را  آن  به کارگیری  و  لیسه 

دهد.
ـ آستری مناسب را انجام دهد.

مناسب  زیرسازی  پوششی  رنگ  ـ 
کار را انجام دهد.

3

3ـ رنگ کاری پوششی
4ـ رنگ کاری شفاف

در حد انتظار 
)کسب شایستگی(

ـ زیرسازی و بتونه کاری را انجام دهد.
۲ـ رنگ پوششی را انجام دهد.

پایین تر از حد 
انتظار )عدم احراز 

شایستگی(

ـ زیرسازی مناسب را انجام ندهد و با 
آستری نامناسب جلوه رنگ پوششی 

نامناسب شود.
۱

نمره مستمر از ۵

نمره شایستگی فصل از 3

نمره فصل از ۲0


