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تصویر ورودی، دارای 3 مثال از کسب اطالعات فّنی به شرح زیر است:
١ در سمت راست، نمایۀ فایل راهنمای استفاده یک بال میل آمده است که کاربر 

در حال کلیک بر روی آن است.
2 در وسط تصویر یک قفسه از کتابخانه حاوی چند کتاب سرامیک نشان داده 

شده است.
باال سمت چپ تصویر جست وجوی یک مطلب در سایت گوگل  3 در قسمت 

نشان داده شده است.
تأکید می شود که هدف تدریس زبان انگلیسی یا زبان تخصصی رشته سرامیک 
با  از تدریس این پودمان، آشنا کردن هنرجویان  نیست، بلکه به طور کلی هدف 
یک  از  خود  دانسته های  کمک  به  مختلف  منابع  از  فّنی  اطالعات  کسب  شیوۀ 
زبان خارجه مانند زبان انگلیسی است. البته هنرجو با انجام فعالیت ها و مطالعۀ 
مطالب این پودمان دایرۀ لغات تخصصی خود را افزایش می دهد تا در به کارگیری 
لغت  فرهنگ  از  استفاده  باشد.  موفق تر  فّنی  اطالعات  کسب  مختلف  شیوه های 

توسط هنرجویان بالمانع است.

صفحۀ ١35: در این بخش، هدف آشنا کردن هنرجویان با تعریف علم سرامیک 
به زبان انگلیسی است. 

Ceramics سرامیک ها  
Ceramics are inorganic solid materials  

سرامیک ها مواد جامد غیرآلی هستند.

کسب اطالعات فنی
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سؤال  این  به  دادن  پاسخ  برای  را  هنرجو  محترم،  هنرآموز  صفحۀ ١35: 
انگلیسی و فارسی نمودار 1 راهنمایی کنید.  برای مطابقت دادن واژه های 
کمک  به  فّنی  اطالعات  کسب  مختلف  شیوه های  به کارگیری  کلی  به طور 

زبان انگلیسی با این سؤال آغاز شده است.

نمودار دسته بندی محصوالت سرامیکی از کتاب تولید سرامیک به روش دستی 
این بخش آمده است. معادل  با واژه های  پایۀ دهم جهت آشنا شدن هنرجویان 

فارسی عبارات داخل نمودار آورده شده است.

Traditional به معنای سنتی است. به سرامیک های سنتی، سرامیک های 
متداول نیز گفته می شوند.

نکته

 دندان مصنوعی شاتل مصنوعی

  فیبر نوریصفحۀ خورشیدی

تلفن همراه

سؤال
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نمودار2

صفحۀ ١36: در این فعالیت کالسی هنرجو واژه های فارسی و انگلیسی را 
مطابقت می دهد و دایره واژه های خود را افزایش می دهد.

)primary clay( ١ رس اولیه
)nonـplastic( 2 غیر پالستیک

فعالیت کالسی

 Electrical, Optical :تلفن همراه
Bio :دندان مصنوعی

Refractory :شاتل فضایی
Electrical, Optical :صفحه خورشیدی

Electrical, Optical :فیبر نوری

صفحۀ ١36 نمودار 2: نمودار 2 دسته بندی مواد اولیۀ سرامیک از کتاب تولید 
سرامیک به روش دستی را نشان می دهد. 

مواد اولیه 
سرامیک

پالستیکغیر پالستیک

پرکننده                            کمک ذوب                          رس ثانویه                             رس اولیه
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صفحۀ ١36: تعریف شیشه مرتبط با کتاب تولید شیشه آورده شده است. هنرجو 
با مطالعۀ مطالب و انجام فعالیت های این بخش مهارت خود را در کسب اطالعات 

از منابع علمی افزایش می دهد. 
Glass شیشه  
Glass is made by melting inorganic raw materials. 

شیشه از ذوب کردن مواد اولیۀ غیرآلی ساخته می شود.

شکل 2 ریختن مذاب شیشه در بوته و شکل 3 خروج بطری از قالب فوالدی را 
نشان می دهد. مشاهده این تصاویر کاربردهای شیشه را در ذهن هنرجو تداعی 

می کند. در ادامه کاربردهای مختلف شیشه توضیح داده شده است.
Glass has various applications such as buildings, optics, 
tableware, automotive, laboratory and some other special 
technical applications.

شیشه کاربردهای گوناگونی مانند ساختمانی، نوری، ظروف، خودرو، آزمایشگاهی 
و برخی کاربردهای دیگر فّنی ویژه دارد.

صفحۀ ١37 شکل 4: چند کاربرد 
شیشه در شکل 4 آورده شده است. 
تصویر  یک  کاربرد  هر  کنار  در 

مرتبط از همان کاربرد آمده است.
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Glass Applications  :کاربردهای شیشه  
Buildings: ساختمانی       Optics: نوری        Tableware: ظروف 
Automotive: خودرو      Laboratory: آزمایشگاهی     Special: ویژه

واژه های  دادن  مطابقت  با  هنرجو  کالسی،  فعالیت  این  در   :١37 صفحۀ 
شکل  4 با تصویر هر کاربرد، به معادل های فارسی هر واژه دست می یابد و 
معنی فارسی صحیح هر بخش را از سمت راست جدول به کلمات مربوطه 

در سمت چپ جدول متصل می کند.

Laboratory glassشیشۀ آزمایشگاهی

Building glassشیشۀ ساختمانی

Tableware glassشیشۀ ظروف

Automotive glassشیشۀ خودرو

Optics glassشیشۀ نوری

انواع شیشه تجاری است که در  پرکاربردترین  از  شیشۀ سودا آهکی یکی 
با  هنرجو  مرتبط،  متن های  مطالعه  با  است.  آمده  نیز  شیشه  تولید  کتاب 

برخی واژه های تخصصی این بخش آشنا می شود.
Soda - lime glass

شیشۀ سودا آهکی
The most commercial glass is soda - lime glass.

تجاری ترین شیشه، شیشه سودا آهکی است.
This type of glass is produced by melting raw materials such 
as soda, lime and silica.

و  مانند سدیم کربنات، آهک  اولیه ای  مواد  از ذوب کردن  نوع شیشه  این 
سیلیس تولید می شود.

Soda is the source of sodium oxide.
سدیم کربنات، منبع تأمین سدیم اکسید است.

Lime is the source of calcium oxide.
آهک، منبع تأمین کلسیم اکسید است.

Silica is the source of silicon dioxide. 
سیلیس، منبع تأمین سیلیسیم دی اکسید است.

فعالیت کالسی
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صفحۀ ١37 شکل 5: مواد اولیۀ اصلی تولید شیشۀ سودا آهکی در شکل 5 نشان 
داده شده است. در شکل زیر معادل فارسی هر ماده اولیه نوشته شده است. هنرجو 
با آشنا شدن با نام انگلیسی هر مادۀ اولیه می تواند مطالبی را در اینترنت دربارۀ آن 

بیابد و یا تصاویری از آن را در سایت های مختلف مشاهده کند.

سیلیس

  سدیم کربنات

آهک

صفحۀ ١37 نمودار 3: ترکیب شیمیایی شیشه سودا آهکی در نمودار 3 نشان 
داده شده است.

  Chemical composition of soda ـ  lime glass:ترکیب شیمیایی شیشه سودا آهکی
 Other oxides :اکسیدهای دیگر
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Refractory / Refractories
دیرگداز/دیرگدازها

Refractories are nonmetallic materials.
دیرگدازها مواد غیرفلزی هستند.

They can withstand high temperatures without changing their 
physical and chemical properties.
آنها می توانند بدون تغییر در خواص فیزیکی و شیمیایی، دماهای باالیی را تحمل 

کنند.
The refractoriness of a material shows the range of temperatures 
that it can be used.

نشان  را  استفاده شود  آن  در  می تواند  که  دمایی  محدوده  ماده،  یک  دیرگدازی 
می دهد.

صفحۀ ١38:
در  را  اولیه  مادۀ  فرمول شیمیایی هر  فعالیت کالسی هنرجو  این  انجام  با 
رابطه با معادل انگلیسی آن فرا می گیرد و همچنین تشخیص می دهد در هر 

ماده اولیه که به انگلیسی بیان شده است چه اکسیدی وجود دارد.
?Which one is the formula for sodium oxide ـ1

Na2O کدام یک فرمول سدیم اکسید است؟
?Which one can be provided by Quartz ـ2

SiO2 کدام یک می تواند توسط کوارتز تأمین شود؟
?Which one can be provided by lime ـ3

CaO کدام یک می تواند توسط آهک تأمین شود؟

فعالیت کالسی

              آجرهای دیرگداز در تماس با مذاب فوالد                            پاتیل مذاب فوالد
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در  علمی که  مطالب  هنرجو  کالسی  فعالیت  این  انجام  با   :١38 صفحۀ 
رد  یا  تأیید  را  است  شده  آورده  دیرگداز  آجرهای  درباره  زیر  جمله های 
هنرجو  توسط  کلمه ها  و  مفهوم جمله ها  یادگیری  ترتیب  بدین  و  می کند 

مشخص می شود.
A refractory brick has a low melting temperature.

یک آجر دیرگداز دمای ذوب پایینی دارد.
False = غلط

Refractories can protect shells from high temperatures, 
corrosion and erosion.

دیرگدازها می توانند جداره ها را در برابر دماهای باال، خوردگی و فرسایش 
محافظت کنند.
True = درست

فعالیت کالسی

صفحۀ ١39:
Also, refractories reduce heat loss and energy consumption.

همچنین، دیرگدازها اتالف حرارتی و مصرف انرژی را کاهش می دهند.

نمودار 4: 
 9 شکل  در  مطلب  این  تکمیل  جهت  و  می دهد  نشان  را  دیرگداز  نقش های 

دیرگدازها در کنار حرارت نشان داده شده اند.
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Refractories  دیرگدازها 
Protecting shell   محافظت از جداره
Reducing heat loss   کاهش اتالف حرارتی

صفحۀ ١39: 
با انجام این فعالیت کالسی هنرجو وظیفۀ دیرگدازها را که در نمودار 4 آمده 

است در قالب جمله بررسی می کند و صحت یادگیری او بررسی می شود.
Firing ceramics without refractory is not possible.

پخت سرامیک ها بدون دیرگداز ممکن نیست.
We must cover the shell of kiln with refractories.

ما باید جدارۀ کوره را با دیرگدازها بپوشانیم. 

در شکل 10 چند دیرگداز در یک کوره نشان داده شده است که دو نقش 
دیرگدازها که در نمودار 4 آمده است را در ذهن هنرجو تداعی می کند.

نوشتن  با  هنرجو  است  کالسی  فعالیت  ادامۀ  که   12 و   11 شکل های  در 
از یکدیگر  را  و دیرگداز  اصلی کوره شامل جداره  اجزاء  کلمه های مرتبط، 

تشخیص می دهد.

فعالیت کالسی

Refractories Refractories

shell
shell
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صفحۀ ١40:
Refractories are produced in special shapes for various industries.

دیرگدازها در شکل های ویژه  برای صنایع مختلف ساخته می شوند.
Usually we can classify refractories in different ways.

ما معموالً می توانیم دیرگدازها را به روش های متفاوت دسته بندی  کنیم.
For example, we can classify according to the physical and 
chemical properties like shape, density and the kind of material 
used.
شکل،  مانند  شیمیایی  و  فیزیکی  خواص  طبق  بر  می توانیم  ما  مثال،  عنوان  به 

چگالی و نوع ماده به کار رفته، دسته بندی کنیم.

صفحۀ ١40 جدول ١: 

OxideNonـoxideDensePorousShapedUnshapedMortarBrick Insulating
brick

 Dense
brick

آجر متراکمآجر عایقآجرجرمبی شکلشکل دارمتخلخلمتراکمغیراکسیداکسید

صفحۀ ١40 شکل ١3:
 لغت های شکل 13 در جدول 1 آمده است.
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صفحۀ ١4١:
Dense bricks are heavy but insulating bricks are light.

آجرهای متراکم، سنگین هستند؛ اما آجرهای عایق، سبک هستند.

صفحۀ ١40:
با  هنرجو  یادگیری  میزان  تصاویر  مشاهده  و  فعالیت کالسی  این  انجام  با 
بررسی  بی شکل  و  شکل دار  متراکم،  متخلخل،  معادل  انگلیسی  واژه های 

می شود. 
Which one of the refractories is dense and which one is porous?

کدام یک از دیرگدازها متراکم و کدام متخلخل است؟

dense = متراکم           porous = متخلخل        porous = متخلخل   
Which one of the refractories is shaped and which one is unshaped?

کدام یک از دیرگدازهای زیر شکل دار و کدام بی شکل هستند؟

shaped = شکل دار         shaped = شکل دار            unshaped = بی شکل     

توضیح:
shape: شکل، شکل دادن
Shaped: شکل داده شده

Unshaped: شکل داده نشده

فعالیت کالسی
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insulating lightweight refractory brick: آجر دیرگداز عایق کم وزن
A heavy and dense refractory brick: یک آجر دیرگداز سنگین و متراکم

صفحۀ ١4١ جدول 2: 
هنرجو با مشاهده هر تصویر در جدول 2 و بر اساس دانسته های قبلی خود جدول 2 
را تکمیل می کند و شکل دار یا بی شکل بودن، متخلخل یا متراکم بودن و همچنین 

اکسیدی و غیراکسیدی بودن هر ماده یا محصول را تشخیص می دهد.

)Material( ماده)Density( چگالی)shape( شکل)Refractory( دیرگداز

)Oxide( اکسید)Porous( متخلخل
بی شکل 

)Unshaped(

جرم ریختنی عایق

)Oxide( اکسید)Porous( متخلخل
شکل دار 
)Shaped(

آجر عایق

        A heavy and dense refractory brick              insulating lightweight refractory bricks

صفحۀ ١4١ شکل ١4:
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)Oxide( اکسید)Dense( شکل دار متراکم
)Shaped(

آجر سیلیسی

غیراکسید 
)Nonـoxide(

)Dense( شکل دار متراکم
)Shaped(

بوته گرافیتی

)Oxide( اکسید)Porous( بی شکل متخلخل
)Unshaped(

پتوی فیبر آلومینا

)Oxide( اکسید)Dense( بی شکل متراکم
)Unshaped(

سیمان کلسیم آلومینات

صفحۀ ١42 :
Melting points of refractories  نقطه ذوب دیرگدازها
Usually pure metallic oxides have high melting point but it is not 
economical to use them.
آنها  از  استفاده  اما  دارند  باالیی  ذوب  نقطه  خالص،  فلزات  اکسیدهای  معموالً 

اقتصادی نیست.
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Therefore, we use minerals or combinations of these oxides.
در نتیجه، ما از کانی ها یا ترکیبی از این اکسیدها استفاده می کنیم.

Refractory materials are mixtures of different oxides.
مواد دیرگداز، مخلوطی از اکسیدهای مختلف هستند.

They have a wide range of melting points depending on the type 
and percentage of oxides and the presence of fluxes.

آنها بسته به نوع و درصد اکسیدها و حضور کمک ذوب ها، محدوده وسیعی از نقاط 
ذوب دارند.

صفحۀ ١42 جدول 3: نقطه ذوب اکسیدهای خالص

Material ماده  فرمول شیمیایی 
Formula

Melting point )°C( نقطه ذوب

منیزیم اکسید خالص MgO خالص 2800

منیزیم اکسید )% 95ـ  90( MgO )% 95ـ  90( 2190

کلسیم اکسید CaO 2570

سیلیکون کاربید خالص SiC 2830

کروم اکسید Cr2O3 2138

آلومینیوم اکسید خالص Al2O3 2050

سیلیسیم دی اکسید SiO2 1715

زیرکونیا ZrO2 2700

صفحۀ ١42 جدول 4: نقطه ذوب مخلوط اکسیدها

ترکیب
Composition 

 The main oxides present in the
composition

اکسید های اصلی حاضر در ترکیب

نقطه ذوب
 Melting point )°C(

کائولن Al2O3, SiO2 1760ـ1750

فایرکلی Al2O3, SiO2 1775ـ1500

موالیت Al2O3, SiO2 1920
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کوردیریت MgO, Al2O3, SiO2 1470ـ1400

تالک MgO, SiO3 1500

اُلیوین MgO, SiO2, Fe2O3 1760ـ1650

سیمان کلسیم 
آلومینات CaO, Al2O3 1800ـ1600

ماسه کرومیتی Cr2O3, SiO2, Fe2O3, MgO, Al2O3 1850ـ1650

آمده  تخصصی  فنی  دانش  کتاب  سوم  پودمان  با  مرتبط  سیمان  دربارۀ  مطالبی 
است.

Cement
سیمان

Do you know how Portland cement is made?
آیا می دانید سیمان پرتلند چگونه ساخته می شود؟

صفحۀ ١43: 
هنرجو با مراجعه به جدول های 3 و 4 نقطه ذوب مواد را بررسی می کند و به 
سؤال ها در مورد نقطۀ ذوب مواد اولیه یا اکسیدها پاسخ می دهد و یادگیری 

صحیح واژه ها توسط هنرجو مشخص می شود.
Which one of the below oxides has the highest melting point?

MgO کدام یک از اکسیدهای زیر باالترین نقطه ذوب را دارد؟
Which one of the below materials has the highest melting point?

Mullite کدام یک از مواد زیر باالترین نقطه ذوب را دارد؟ موالیت
Which one of the below materials is a nonـoxide?

SiC کدام یک از مواد زیر یک غیر اکسید است؟

فعالیت کالسی
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Concrete is a mixture of Portland cement, sand and water.
بتن، مخلوطی از سیمان پرتلند، ماسه و آب است.

Cement is an adhesion of sand particles.
سیمان به عنوان یک چسب برای ذرات ماسه است.

آب سیمان پرتلند ماسه بتن

صفحۀ ١44:
Portland cement is a dry and fine powder.

سیمان پرتلند یک پودر خشک و ریزدانه است.
It reacts with water and forms a water resistant adhesive material. 

با آب واکنش می دهد و یک مادۀ چسبنده پایدار در برابر آب تشکیل می دهد.
Portland cement contains iron oxide, alumina, silica and calcium 
oxides.

سیمان پرتلند شامل آهن اکسید، آلومینا، سیلیس و کلسیم اکسید است.
Some raw materials like clay, lime and iron rock are mixed to 
make Portland cement. 
تا  یکدیگر مخلوط می شوند  با  آهن  و سنگ  مانند رس، آهک  اولیه  مواد  برخی 

سیمان پرتلند ساخته شود.

++ =

صفحه های ١44 و ١45: 
در این فعالیت کالسی هنرجو با بررسی اکسید های موجود در هر مادۀ اولیه 
فارسی  معنی  هنرجو  است  نیاز  می کند.  تکمیل  را   6 5، جدول  از جدول 
واژه های انگلیسی را فراگیرد تا بتواند جدول 6 را به خوبی تکمیل کند. در 
جدول 5 مقابل هر اکسید در ستون سمت راست مواد اولیه ای که قادر به 

تأمین آن اکسید هستند آورده شده است.

فعالیت کالسی
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واژه های جدول5:
Raw material :ماده اولیه  Lime :آهک  clay :رس  

Iron rock :سنگ آهن  Shale :ِشیل  Slag :سرباره  

جدول 6

Raw materials مواد اولیه Main oxides اکسیدهای اصلی

Lime, SlagCaO

Clay, Iron rock, Shale, SlagAl2O3

Clay, Iron rock, Shale, SlagSiO2

Clay, Iron rock, ShaleFe2O3

SlagMgO

Classification of Portland cement               دسته بندی سیمان پرتلند
Cement is classified according to color into white and gray.

سیمان براساس رنگ، به سفید و خاکستری تقسیم بندی می شود.
Gray cement has 5 different types

سیمان خاکستری 5 نوع مختلف دارد
for different applications and places to be used.

برای کاربردها و مکان های مختلف که به کار می رود.

صفحۀ ١45: 
الزم است هنرجو معنی فارسی هر کلمه را در جدول بنویسد. استفاده از 

فرهنگ لغت بالمانع است.

SlagShaleIron rockLimeClayRaw materialsLOI

افت وزني با مواد اولیهرسآهکسنگ آهنِشیلسرباره
افزایش دما

فعالیت کالسی
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فصل 5: کسب اطالعات فّنی

صفحۀ ١46:
Manufacturing process of Portland cement 

فرایند ساخت سیمان پرتلند
In the manufacturing process of Portland cement,

در فرآیند ساخت سیمان پرتلند،
after crushing lime is milled and mixed with other additives like 
clay, silica, iron rock and other materials.
آهک، بعد از خردایش، آسیاب شده و با افزودنی های دیگری مانند رس، سیلیس، 

سنگ آهن و سایر مواد مخلوط می شود.
Then the mixture of raw materials is fed into a preheater to be 
heated and calcined.
و  دیده  حرارت  تا  می شود  تغذیه  پیش گرم  داخل  به  اولیه  مواد  مخلوط  سپس 

کلسینه شود.
Preheater is made of cyclones.

پیش گرم از سیکلون ها تشکیل شده است.
Then rotary kiln melts the raw materials to form cement clinker.

سپس کوره دّوار مواد اولیه را ذوب می کند تا کلینکر سیمان تشکیل شود.

صفحۀ ١45:
Which of the below oxides causes Portland cement to be 
gray?

کدام یک از اکسیدهای زیر باعث می شود سیمان پرتلند خاکستری شود؟ 
Iron oxide

پرسش
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تولید  کتاب  با  مرتبط  دوغابی  ریخته گری  فرآیند  از  خالصه ای   :١47 صفحۀ 
سرامیک به روش ریخته گری دوغابی آورده شده است.

Slip casting ریخته گری دوغابی
Slip casting is a method of shaping ceramic parts.

فنی،  دانش  کتاب  در  آموخته شده  مطالب  براساس  هنرجو  صفحۀ ١46: 
مطالب موجود در این پودمان و به کمک فرهنگ لغت معادل فارسی هر 

واژه را در جای خالی می نویسد.

فعالیت کالسی

  خردایش اولیه  خردایش ثانویهافزودنی ها

کوره دّوار  

کلینکر

سنگ گچ

  آسیاب کردن سیمان

خنک کننده

gypsum
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فصل 5: کسب اطالعات فّنی

ریخته گری دوغابی یک روش شکل دهی قطعات سرامیکی است.
In slip casting, a slip )suspension of clay and other solid particles 
in water( is poured into a porous plaster mold.

در ریخته گری دوغابی، یک دوغاب )مخلوط ناهمگنی از رس و سایر ذرات جامد 
در آب( به داخل یک قالب گچی متخلخل ریخته می شود.

After a few minutes a layer is formed on the mold inner surface.
بعد از چند دقیقه، یک الیه بر روی سطح داخلی قالب تشکیل می شود.

Then the slip is drained from the mold.
سپس دوغاب از قالب تخلیه می شود.

After slip casting, the layer shrinks and can easily be removed 
from the mold.

بعد از ریخته گری دوغابی، الیه منقبض می شود و می تواند به آسانی از قالب خارج 
شود.

صفحۀ ١47 جدول 8:

Casting slip:
ریختن دوغاب در قالب

Layer formation in mold:
تشکیل جداره در قالب

Draining slip:
تخلیۀ دوغاب

Shaped ceramic part:
قطعۀ سرامیکی شکل داده شده
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صفحۀ ١47 شکل ١8: مثالی از قطعه سرامیکی ساخته شده به روش ریخته گری 
دوغابی

صفحۀ ١48: نمودار فرآیند ریخته گری دوغابی از کتاب تولید سرامیک به روش 
ریخته گری دوغابی نشان داده شده است.

Slip casting process:   فرآیند ریخته گری دوغابی
An important step in slip casting is preparation of slip.

یک گام مهم در ریخته گری دوغابی، تهیۀ دوغاب است.

صفحۀ ١48 شکل ١9:

رس

 دانه های درشت

  مواد سخت

مگنت

پمپ

همزن   فیلتر پرس

آب

 افزودنی ها

الک
بالنجر

قالب گچی

ریخته گری دوغابی
 محصول خام  تخلیه دوغاب 

  کیک فیلتر پرس

ت  
      برای برخی محصوال

جداساز مغناطیسی آهن
  آسیاب کردن مواد سخت

آب

بالنجر

وزن کردن
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فصل 5: کسب اطالعات فّنی

نیاز در ریخته گری دوغابی نشان  صفحۀ ١49 جدول 9: برخی تجهیزات مورد 
را   9 قبلی جدول  دانسته های  و  لغت  فرهنگ  با کمک  هنرجو  است.  داده شده 

می کند. تکمیل 

جدول 9

WeighingBall mill

MagnetMixer

Filter press cakeFilter press
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صفحۀ ١50 جدول ١2: برخی بدنه های سرامیکی و مخلوط مواد اولیه در جدول 
12 نشان داده شده است.

Color: رنگ                      White: سفید 
Semi-white: نیمه سفید      Kaolin: کائولن
Feldspar: فلدسپات            Silica: سیلیس
Ballclay: بال کلی

صفحۀ ١50:
 هنرجو بر اساس معلومات خود از کتاب تولید سرامیک به روش ریخته گری 
دوغابی و لغات انگلیسی مرتبط در این زمینه و با کمک فرهنگ لغت جدول 

11 را تکمیل کند.

جدول ١١

Production moldSlip castingCase

Final ceramic partProduction moldCeramic part

فعالیت کالسی

صفحۀ ١5١:
کائولن،  دو خاک  آنالیز شیمیایی  نمایش  از  فعالیت کالسی پس  این  در   
سؤاالتی از هنرجو پرسیده شده است، هدف آن است که آشنایی هنرجو با 

فرمول شیمیایی اکسیدها و واژه های انگلیسی این بخش بررسی شود. 
در سؤال اول هنرجو باید با توجه به مقدار Fe2O3 به سؤال پاسخ دهد.

فعالیت کالسی
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فصل 5: کسب اطالعات فّنی

هنرجو به سؤال دوم بر اساس مقدار Brightness پاسخ می دهد.
هنرجو به سؤال سوم بر اساس مقدار Al2O3 پاسخ می دهد.

هنرجو به سؤال چهارم بر اساس مقدار Moisture پاسخ می دهد.
هنرجو به سؤال پنجم بر اساس نوع packing پاسخ می دهد.

SZWNK1 کدام کائولن درصد آهن اکسید کمتري دارد؟
SZWNK1 کدام خاک سفید پخت تر است؟

SZWNK1 کدام خاک درصد آلومیناي بیشتري دارد؟
ZK2 کدام خاک درصد رطوبت کمتري دارد؟

SZWNK1 کدام خاک در بیگ بگ بسته بندي مي شود؟

آمده  پودر  به روش پرس  تولید سرامیک  با کتاب  پودر مرتبط  از پرس  مطالبی 
است.

صفحۀ ١52:
Ceramic powder pressing   پرس پودر سرامیک
You can press ceramic powder to shape ceramic parts in three 
steps:
شما می توانید پودر سرامیکی را پرس کنید تا در سه مرحله، قطعات سرامیکی را 

شکل دهید:
پر کردن قالب :Filling die ـ1
فشرده شدن :Compaction ـ2
خروج قطعه :Ejecting part ـ3

صفحۀ ١52: هدف از انجام این فعالیت بررسی میزان یادگیری سه مرحلۀ 
اصلی پرس پودر و واژه های مرتبط با آن است که در پاراگراف قبلی بیان 

شده است و در شکل 21 نشان داده شده است.

فعالیت کالسی
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Ceramic tile:
کاشی سرامیکی

A ceramic tile is a thin slab generally used for covering floors and 
walls.

یک کاشی سرامیکی یک لوح نازک است که معموالً برای پوشاندن کف و دیوارها 
استفاده می شود.

صفحۀ ١52 شکل 22:

Ejecting partCompactionFilling die

Floor tile: کاشی کف Wall tile: کاشی دیوار  Roof tile: کاشی سقف
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فصل 5: کسب اطالعات فّنی

:)Hydraulic press ،صفحۀ ١53 )پرس هیدرولیک
در این پرسش هنرجو با کمک هنرآموز و فرهنگ لغت، معانی کلمات جدول 

را پیدا می  کند و به سؤاالت پاسخ می دهد.

)Press body net weight( ١ وزن کل دستگاه چقدر است؟ 7800 کیلوگرم
 1000KN 2 حداکثر نیروي قابل اعمال چقدر است؟

)Maximum pressing force(
 )Motor power( 7/5 KW 3 قدرت موتور دستگاه چند کیلووات است؟

4 حداکثر ابعاد آجر یا کاشي قابل تولید با دستگاه چقدر است؟
)size Maximum tile/brick( 800 × 800 mm 

پرسش

محصول  هر  شکل دهی  روش  نوع  تصاویر  مشاهده  با  هنرجو   :١53 صفحۀ 
سرامیکی را باید تشخیص  دهد و کلمات مناسب را به زبان انگلیسی و فارسی 

در زیر هر شکل بنویسد.

ریخته گری دوغابی
Slip casting

پرس پودر
Powder pressing

فعالیت کالسی
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صفحۀ ١54: مطالبی دربارۀ خشک کردن و پختن سرامیک ها از کتاب دانش فنی 
تخصصی آورده شده است.

Drying and Firing   خشک کردن و پخت
Shaped ceramic parts contain a large amount of water.

قطعات سرامیکی شکل داده شده مقدار زیادی آب دارند.
We should remove water by drying

ما باید آب را با خشک کردن حذف کنیم
 and increase the strength of ceramic parts by firing.

و استحکام قطعات سرامیکی را با پخت کردن افزایش دهیم.

صفحۀ ١54 شکل 24: خشک شدن و پختن سرامیک ها در شکل 24 نشان داده 
شده است. 

پرس پودر
Powder pressing

ریخته گری دوغابی
Slip casting

           پختن                          خشک کردن                شکل دهی رس تر              آماده سازی پودر

     رس پخته شده               رس خشک شده                  رس و آب                 پودر با فشردگی کم

حفرات دارای هوا                        آب                                    هوا
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فصل 5: کسب اطالعات فّنی

صفحۀ ١54 شکل 25:

صفحۀ ١54:
The temperature of drying is less than 120 °C 

دمای خشک کردن کمتر از 120 درجۀ سلسیوس است
and the temperature of firing is more than 900 °C. 

و دمای پخت بیشتر از 900 درجه سلسیوس است.
Ceramic parts shrink after drying and firing. 

قطعات سرامیکی بعد از خشک کردن و پخت منقبض می شوند.

نکته

Green: خام        Dried: خشک شده      Fired:  پخت شده

صفحۀ ١54:

معادل فارسی واژه های زیر را بنویسید.

Green ceramic part قطعۀ سرامیکی خام

Dried ceramic part قطعۀ سرامیکی خشک شده

Fired ceramic part قطعۀ سرامیکی پخت شده

فعالیت کالسی

صفحۀ ١55: 
هنرجو با یادگیری کلمات انگلیسی و معانی فارسی واژه های مرتبط با خشک 

کردن و پختن سرامیک ها به سؤاالت این فعالیت کالسی پاسخ می دهد. 

فعالیت کالسی
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Which one contains less moisture?
کدام یک از موارد زیر کمترین مقدار رطوبت را دارد؟ 

Fired پخت شده
Which one has the highest strength?

کدام یک از موارد زیر بیشترین استحکام را دارد؟ 
Fired پخت شده

Which one needs higher temperature?
کدام یک از موارد زیر به دمای باالتری نیاز دارد؟ 

Fired پخت شده
Which shaping process needs more water?

کدام فرایند شکل دهی به آب بیشتری نیاز دارد؟ 
Slip casting ریخته گری دوغابی

:)Programmable furnace ،صفحۀ ١55 )کورۀ برنامه پذیر
کلمات  معانی  لغت،  فرهنگ  و  هنرآموز  کمک  با  هنرجو  فعالیت  این  در 

جدول را پیدا می  کند و به سؤاالت پاسخ می دهد.

١ برای راه اندازی کوره به برق چند فاز نیاز است؟ تک فاز
)Electrical requirementsـ single phase(

2 حداقل و حداکثر دمای کاری کوره چقدر است؟ دمای محیط تا 1100 
)Temperature range( درجۀ سلسیوس

3 خطای سیستم کنترل دمای کوره چند درجه است؟ 3 درجه سلسیوس 
)Temperature control stability(

4 مصرف برق کوره در هر ساعت چقدر است؟ 3/6 کیلووات

فعالیت کالسی



133
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:)K24398 صفحه های ١55 و ١56 )دفترچۀ راهنمای کوره
هنرجو با توجه به واژه هایی که یادگرفته است و با مطالعه جمالت مربوط 
به دفترچۀ راهنمای کوره به سؤاالت پاسخ می دهد. توانایی هنرجویان در 
حاصل  سؤال ها  صحیح تر  پاسخ گویی  با  انگلیسی  زبان  به  خواندن  مهارت 

می شود.

فعالیت کالسی

بهره برداری:
١ عایق استفاده شده از مواد دیرگداز مرغوب ساخته شده است که نسبت 
به شوک حرارتی مقاوم است. مراقب باشید هنگام بارگیری کوره به دیرگداز 

ضربه نزنید تا از صدمه دیدن آن جلوگیری شود. 
2 جهت دستیابی به توزیع یکنواخت حرارت، کوره باید به روشی بارگیری 
شود که محصوالت دارای فاصله ای مشخص از یکدیگر و همچنین از دیواره 
کوره باشند. Koehler قفسه ها و سایر وسایلی را ارائه می کند تا اتاقک کوره 

به موثرترین حالت ممکن استفاده شود.
3 اگر کوره با تعداد زیادی محصول بارگیری شود، زمان حرارت دهی ممکن 

است به مقدار قابل توجهی طوالنی تر شود.
4 حرارت دهی کوره وقتی دِر کوره باز شود متوقف می شود و وقتی در بسته 

شود به طور اتوماتیک ادامه می یابد.
5 دِر کوره را وقتی که گرم است باز نکنید. اگر نیاز است دِر کوره در درجه 
حرارت های باال باز شود این کار را تا حد ممکن سریع انجام دهید. لباس و 

وسایل حفاظت شخصی بپوشید و در اتاق، تهویه مناسب فراهم کنید.

نکات عمومی

١ در کدام مورد به نحوۀ مراقبت از دیرگدازهاي کوره اشاره شده است؟ 
شماره 1

2 در چه شرایطي کوره در حاِل کار به طور ناگهاني خاموش مي شود؟ وقتی 
در کوره حین حرارت دهی باز شود.

3 در کدام مورد استفاده از تجهیزات ایمني هنگام کار با کوره مورد تأکید 
قرار گرفته است؟ شماره 5

سؤال

:)Laboratory oven ،صفحۀ ١57 )خشک کن آزمایشگاهی
در این فعالیت هنرجو با کمک هنرآموز و فرهنگ لغت، معانی کلمات جدول 

فعالیت کالسی
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را پیدا می  کند و به سؤاالت پاسخ می دهد.

)Volume Size( ١ حجم خشک کن چند لیتر است؟ 72 لیتر
2 حداکثر وزن قطعات که می توان در خشک کن قرار داد چقدر است؟ 25 

)Max Shelf Load( کیلوگرم بر هر قفسه
3 محدودۀ دمای کاری خشک کن چقدر است؟ 15 ± 220 درجه سلسیوس 

)Temp. Range(
4 چه مدت زمان الزم است تا خشک کن به دمای مورد نظر برسد؟ 6 دقیقه 

)Heat Up Time(
)Gross Weight( 5 وزن خشک کن چقدر است؟ 65 کیلوگرم

صفحۀ ١57: )ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی(:
در این فعالیت هنرجو با کمک هنرآموز و فرهنگ لغت، معانی کلمات حک 

شده بر روی دستگاه را پیدا می  کند و به سؤاالت پاسخ می دهد.

فعالیت کالسی



135
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ZEROـRE ١ کدام دکمه برای صفر کردن یا پارسنگ کردن استفاده می شود؟
است؟  چقدر  کرد  اندازه گیری  ترازو  توسط  می توان  که  وزنی  حداکثر   2

1000 گرم

صفحۀ ١58:
Safety in the ceramic industry

ایمنی در صنعت سرامیک

صفحۀ ١57 )پالک دستگاه(:
در این فعالیت هنرجو با کمک هنرآموز و فرهنگ لغت، معانی کلمات و 
اختصارات حک شده بر روی پالک دستگاه را پیدا می  کند و به سؤاالت 

پاسخ می دهد.

)Supply Voltage( ١ ولتاژ تغذیه دستگاه چند ولت است؟ 230 ولت
)Phase( 2 دستگاه با برق چند فاز کار مي کند؟ تک فاز

3 موتور برق مورد استفاده دستگاه چند اسب بخار قدرت دارد؟ 1 اسب 
)HP( بخار

فعالیت کالسی
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Dust
گرد و خاک

Dust contains particles with less than 10 microns in size.
گرد و خاک دارای ذراتی است که کمتر از 10 میکرون هستند.

Dust particles are hazardous for lungs.
ذرات گرد و خاک برای ریه ها مضر است.

The most hazardous dust is silica dust.
خطرناک ترین نوع گرد و خاک، غبار سیلیکا است.

صفحۀ ١58 شکل 28:

اندازۀ ذرات غبار یک پنجم تا یک دهم قطر موی انسان است که اگر وارد ریه شود 
منجر به بیماری ریوی می شود و بسیار خطرناک است.

گرد و غبار
 ریه

  ماسه ریز ساحل

صفحۀ ١58 )جدول ١8(
هنرجو با مراجعه به شکل 28 و بررسی اندازه های موجود در شکل و یادگیری 
واژه های مرتبط در شکل 28 و جدول 18، فعالیت کالسی را انجام می دهد.

Particle size (μm) Particle size (mm)
Human hair 70ـ  50 0/07ـ  0/05

Dust <10 <0/01
Fine beach sand 90 0/09

فعالیت کالسی

مری انسان
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فصل 5: کسب اطالعات فّنی

Hot surface  سطح داغ
Firing of ceramics is done at high temperature.

پخت سرامیک ها در درجه حرارت باالیی انجام می شود.
We should not touch ceramic parts when they are hot.

ما نباید به قطعات سرامیکی وقتی که داغ هستند دست بزنیم.
To carry hot crucibles, tongs and insulating gloves are needed.

برای حمل بوته های داغ، انبر و دستکش عایق نیاز است.

صفحۀ ١58 شکل 29:

صفحۀ ١59 شکل 3١:
Lifting heavy objects   بلند کردن اشیاء سنگین
Try to lift heavy objects correctly. 

سعی کنید اشیاء سنگین را به طور صحیح بلند کنید.

احتیاط

      
سطح داغ، 
دست نزنید

درست                             نادرست

بلند کردن صحیح      
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صفحۀ ١59: 
الزم است هنرجو با کمک فرهنگ لغت و واژه هایی که از قبل یاد گرفته 
است، معنی واژه های بند های 1 تا 8 را پیدا کرده و شمارۀ هر توضیح را زیر 

تصویر مرتبط با خود  بنویسد.

8413

5627

فعالیت کالسی

صفحۀ ١60 شکل 32:
اجزای متحرک می تواند بشکند و قطع کند. دست ها را در فاصله ایمن نگه 
دارید. قبل از سرویس کاری دستگاه را قفل کنید و روی آن اخطار بنویسید.

فعالیت کالسی

خطر
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فصل 5: کسب اطالعات فّنی

صفحۀ ١60 شکل 33:

Air pollution :الف( آلودگی هوا
Noise :ب( سر و صدا

Chemical pollution :ج( آلودگی شیمیایی

فعالیت کالسی

                      الف                                                      ب                                          ج

صفحه های ١60 و ١6١: 
هنرجو به کمک شما هنرآموز محترم و فرهنگ لغت، متن ایمنی مربوط به 

هیدروفلوئوریک اسید را مطالعه کرده و به سؤاالت پاسخ دهد.
Hydrofluoric acid   هیدروفلوئوریک اسید
Danger   خطر
Fatal if inhaled, if swallowed or if contact with the skin.

در صورت تنفس کردن، بلعیدن یا تماس با پوست ُکشنده است.
Causes severe skin burns and eye damage.

باعث سوختگی شدید پوست و آسیب چشمی می شود.
Effects may be delayed.

اثرات ممکن است تأخیر داشته باشند.
Do not eat, drink or smoke when using this product.

هنگام استفاده از این محصول چیزی نخورید، ننوشید یا سیگار نکشید.
May be corrosive to metals.

ممکن است خورنده فلزات باشد.
Contaminated skin must be treated with calcium gluconate 
solution.

پوست آلوده شده باید با محلول کلسیم گلوکونات درمان شود.

فعالیت کالسی
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١ هیدروفلوئوریک اسید چه مخاطراتي دارد؟ درصورت تنفس کردن، بلعیدن 
یا تماس با پوست ُکشنده است.

2 هیدروفلوئوریک اسید از چه راه هایي به بدن آسیب مي زند؟ باعث سوختگی 
شدید پوست و آسیب چشمی می شود.

3 از کدام ماده براي درمان آسیب ایجاد شده بر روی پوست در اثر تماس با 
هیدروفلوئوریک اسید، نام برده شده است؟ محلول کلسیم گلوکونات

سؤال ها

صفحۀ ١62 )جدول متقاطع(:
لغات مورد نظر عبارتند از:

kiln ـ1
inorganic ـ2
refractory ـ3
glass ـ4
ـ  5  solid
ـ  6  pressing
ceramic ـ7
ـ  8  slip casting

فعالیت کالسی
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فصل 5: کسب اطالعات فّنی

ارزشیابی

تکالیف عملکردی پودمان
نتایجاستاندارد عملکرد)شایستگی ها(

استاندارد 
)شاخص ها، داوری، 

نمره دهی(
نمره

کسب 
اطالعات 

فنی

تحلیل اطالعات 
فنی و تعیین فرایند 

تولید براساس 
دستورالعمل های 

تجاری و تخصصی به 
زبان اصلی

تعیین کاربرد مواد 
اولیه و تجهیزات 
تخصصی صنعت 

سرامیک با استفاده 
از تحلیل و ترجمه 

دستورالعمل ها و 
کاتالوگ ها به زبان 

اصلی )انگلیسی

باالتر از حد 
انتظار

تشریح و ترجمه فرایندهای 
مرتبط با رشته و تحلیل یک 

فرایند تولید در رشته سرامیک
3

در حد 
انتظار

ترجمه و بررسی اصطالحات و 
مطالب مرتبط با اطالعات فنی 

و تخصصی رشته
2

پایین تر از 
انتظار

دسته بندی اصطالحات 
1تخصصی رشته و خواندن متن

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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