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مقدمه

نیازهای  تحقق  جهت  آموزشی  محتوای  وجود  درسی،  برنامه  اجرای  الزامات  از 
تغییرات  به  توجه  با  می باشد.  تربیت  و  تعلیم  نظام  اهداف  و  اجتماعی  و  فردی 
انجام شد  و پرورش  بنیادین آموزش  آموزشی که حول محور سند تحول  نظام 
چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمله به نقش 
نقش  و  یادگیری  تسهیل کننده  و  اسوه  مربی،  به  آموزش دهنده صرف،  از  معلم 
و  مشارکت پذیر  و  تربیت جو  فعال،  فراگیرنده  به  منفعل  یادگیرنده  از  دانش آموز 
نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و بسته 
از جمله  متنوعی  یادگیری شامل رسانه های  بسته  برد.  نام  )آموزشی(  یادگیری 
کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز/ هنرجو، کتاب راهنمای تدریس 
معلم/ هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، فیلم آموزشی و پوستر و .... می باشد که با 
هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنماي هنرآموز جهت 
ایفاي نقش تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشي برای 
روش  شده  سعی  رسانه  این  در  است.  شده  تدوین  و  طراحي  درسی  کتاب  هر 
تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی مورد 
ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده شود.  نیاز هر جلسه، نکات مربوط به 
همچنین نمونه طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت و 
یادگیري  فعالیت هاي  پاسخ  و  راهنمایی  کارگاه و کالس در هنرستان،  مدیریت 
ارائه بازخورد،  و تمرین ها، بیان شاخص های اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و 
و  یادگیری هنرجویان و روش سنجش  رایج در  اشتباهات و مشکالت  به  اشاره 
ارگونومی،  و  بهداشت  ایمنی،  آموزشي شایستگي هاي غیرفني،  نکات  نمره دهی، 
یادگیري،  محیط  در  آموزش  و  اجرا  فرایند  در  مهم  نکات  مطالعاتی،  منابع 
بودجه بندي زماني و صالحیت هاي حرفه اي و تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد 

آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف بسته 

آموزشی که با کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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فصل 1
پودمان تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی
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تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی
اول:  پودمان  ورودی  تصویر 
بدنه  نمونه  دو  تصویر  این  در 
نشان داده شده است که برخی 
از قسمت های آنها با ابعاد نشان 
داده شده است که این ابعاد از 

طراحی قطعه به دست می آید.
آشنایی  را  پودمان  این  آموزش  از  هدف  محترم  هنرآموز  که  می شود  پیشنهاد 
هنرجویان با موضوع طراحی در هنگام ساخت بدنه بیان کند. الزم است هنرجویان 
فراگیرند که در طراحی، اجزا در کنار هم قرار می گیرند و نحوۀ قرارگیری اجزا باید 
به صورتی باشد که عالوه بر کارایی، جلوه و زیبایی مناسب نیز داشته باشند. بدون 
داشتن معلومات کافی در مورد اصول طراحی ارائه محصول مناسب امکانپذیر نیست.
هنرآموز محترم جهت کسب اطالعات بیشتر به کتاب های زیر می توانید مراجعه کنید:

 فن و هنر سفالگری، تألیف: فائق توحیدی
 سرامیک برای اهل فن سرامیک، تألیف: اف اچ نورتن و ترجمه: شعبانعلی تشکر

 
صفحۀ 2: سؤاالت آغازین در این پودمان با هدف جلب توجه و تمرکز هنرجویان 

بر روی مبحث طراحی آمده است.
الف یک نمونه چینی بهداشتی )روشویی( آمده است که در  در شکل 1 قسمت 
طراحی آن نکاتی مانند تنظیم ارتفاع، جلوگیری از پاشش آب به اطراف و تنظیم 
محل خروج آب با بدنه در نظر گرفته می شود. شکل ب یک نمونه بلوک سقفی 
نشان داده شده است. بلوک سقفی قطعه ای است سفالی یا بتنی که بین تیرچه ها 
قرار گرفته است و هیچ نوع باری را تحمل نمی کند و فقط برای قالب بندی بتن 
به کار می رود. در صورتی که بار سقف زیاد باشد از تیرچه بلند استفاده می شود که 

در این صورت باید بلوک با ارتفاع بیشتر به کار برده شود.

      الف( چینی بهداشتی                          ب( بلوک سقفی                          ج( گلدان سرامیکی
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قسمت ج تصویر یک گلدان تزئین شده است که فرم بدنه و گل های روی آن ایجاد 
جذابیت و جلوه نمایی می کند. 

در شکل 2 صفحۀ 2 گلدان های سرامیکی با اشکال مختلف آمده است که ارتفاع، 
قطر دهانه، قطر کف و انحناهای مختلفی دارند. هنرآموز محترم می تواند به این 
را  جدیدی  فرم  اجزا  این  ابعاد  تغییر  با  بخواهد  هنرجویان  از  و  کند  اشاره  اجزا 

پیشنهاد کنند.

و  فنی  اصول  عملکرد،  عامل  به سه  بدنه  در هنگام طراحی یک  صفحۀ 2 و 3: 
زیبایی توجه می شود که هر یک از این عوامل به طور مجزا با مثال توضیح داده 

شده است. 
شکل 3 صفحۀ 2: چند نمونه مقره آمده است. در طراحی مقره ها تعداد پره ها و 
فاصلۀ بین آنها و ارتفاع مقره تعیین کننده میزان عایق بودن مقره است که با توجه 

به این ویژگی نوع مقره به کار رفته در جاهای مختلف تغییر می کند.

شکل 4 صفحۀ 3: چند مورد از نکات فنی در طراحی چینی بهداشتی آمده است. 
نیروی وزن و به عبارت دیگر نیروی جاذبه از جمله عواملی است که باعث تغییر 
شکل این فراورده ها می شود. در بدنه های سنگین و بزرگ این اثر بیشتر مشاهده 
می شود. در هنگام طراحی و ساخت این بدنه ها این موضوع در نظر گرفته شده 

                        الف                                 ب                                          ج
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است و بعضی از انحناها بیشتر از مقدار الزم طراحی می شود تا بعد از پخت شکل 
موردنظر حاصل شود. مقدار تغییر شکل به فرم بدنه چینی بهداشتی نیز بستگی 
دارد و در بدنه های مختلف مقدار متفاوتی دارد. از دیگر عواملی که باید در طراحی 
درنظر گرفته شود انقباض پخت و اصطکاک محل قرارگیری بدنه با بدنه است که 

منجر به تغییر شکل می شود.

پیشنهاد می شود که این موضوع برای کاشی نیز بیان شود. تفاوت درجه پخت در 
سطح و عمق این قطعات عامل تغییر شکل آنها است که در شکل زیر نیز نشان 

داده شده است.

شکل 5 صفحۀ 3: به منظور توجه هنرجویان به جلوه و زیبایی در طراحی چند 
نمونه لیوان شیشه ای آورده شده است که پیشنهاد می شود نمونه هایی از آن را در 
کالس نشان دهید. می توان از نمونه های مشابهی از سایر ظروف نیز استفاده کرد 

که دارای طرح های متفاوتی باشند.

پخته شده
خام

جبالف



5

فصل 1: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

صفحۀ 4: به منظور بررسی مهم ترین عواملی که در طراحی بدنه های سرامیکی 
باید در نظر گرفت دو دسته کلی فنی و زیبایی مدنظر قرار گرفته است که در ادامه 

هر یک با زیرمجموعه های آنها آمده است. 
مهم ترین عوامل فنی 7 مورد است که در نمودار 1 آمده است. دربارۀ زیبایی نیز 

عامل رنگ و نقش توضیح داده شده است.
پیشنهاد می شود که برای هر یک از این موارد نمونه هایی از بدنه های سرامیکی به 

کالس آورده شود تا هنرجویان به طور عینی با این مطالب آشنا شوند.

صفحۀ 3: 
چند محصول سرامیکی را درنظر بگیرید و از لحاظ عملکردی، فنی و شکل 

ظاهری بررسی کنید.

هدف از طرح این فعالیت ایجاد کنجکاوی و عالقه در هنرجویان به موضوع 
طراحی در بدنه های سرامیکی است. 

فعالیت کالسی

طراحی  مطابقت 
یا کاربرد

ثبات 
ساختمانی

استحکام

قابلیت 
نوع مواد اولیهشست وشو

روش شکل دهی

ضخامت بدنه
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مهم ترین  از  یکی   :5 صفحۀ   7 شکل 
کاربرد  با  طراحی  مطابقت  فنی  عوامل 
قوری  دِر  دربارۀ   5 صفحۀ  در  که  است 
قوری  لولۀ  انحنای  و  تیزی  تنظیم  و 
در  موارد  این  است.  آمده  توضیحاتی 
گرفته  درنظر  قوری  قالب  مادر  طراحی 
منجر  موارد  این  تنظیم  عدم  و  می شود 

به عملکرد  نامطلوب این بدنه می شود.
هنرجویان  از   5 صفحۀ  کنید  فکر  در 
در  که  مواردی  سایر  به  شده  خواسته 
می شود  گرفته  درنظر  قوری  طراحی 

توجه کنند. 

در طراحی دِر قوری چه نکات دیگری درنظر گرفته شده است؟ فکر کنید

الف 

ب

قرار گرفتن دِر قوری روی بدنۀ آن از جمله مواردی است که در طراحی آن مورد 
توجه قرار دارد. لبه یا انحنایی روی بدنه برای قرارگیری دِر قوری درنظر گرفته 
ارتفاع و در نظر گرفتن انحنا در روی قوری قرار می گیرد.  با تنظیم  می شود که 

طراحی های مختلف دِر قوری روی بدنه در شکل زیر آمده است.

321

4 5 6

987
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شکل 7 صفحۀ 5: یکی دیگر از اصولی که برای ریختن مایع از درون قوری درنظر 
گرفته می شود تنظیم زاویۀ لوله با مرکز ثقل قوری است که در صورت عدم تنظیم 
امکان ریختن کامل محتویات درون قوری فراهم نمی شود. در شکل زیر این مورد 

نشان داده شده است.

مثال دیگر در این باره طراحی لبه برای برخی از کاسه ها است که لبه ای برای آن 
در نظر می گیرند تا مایع به بیرون نریزد.

شکل 8 صفحۀ 5: در شکل 8 مطابقت کاربرد با طراحی برای بدنۀ چینی بهداشتی 
آمده است. طراح باید با درنظر گرفتن انحناهای لبه و تنظیم شیب از جمع شدگی 

و پاشیدن آب به اطراف جلوگیری کند.

                           الف                                            ب                                              ج
طرح های مختلف چینی بهداشتی
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صفحۀ 6:
آیا در طراحی هر یک از بدنه های زیر هماهنگی و مطابقت یا کاربرد آنها 

رعایت شده است؟ دالیل خود را ذکر کنید.

با هدف افزایش تسلط و یادگیری بهتر اصول طراحی در این فعالیت کالسی 
خواسته شده است که هنرجویان برای هر قطعه هماهنگی کاربرد با طراحی 
آن را بررسی کنند. در طراحی گلدان انحنای اطراف گلدان مناسب نیست 
زیرا گلدان باید به خوبی گل ها را در موقعیت مورد نظر نگه دارد و از ثبات 
کافی برخوردار باشد. پارچ باید آب را با جریانی یکنواخت به داخل ظروف 
دیگر بریزد که در این طراحی این ویژگی وجود دارد و قطعه ایستایی مناسب 

نیز دارد.

فعالیت کالسی

سؤال  ساختمانی  ثبات  موضوع  توضیح  برای   :6 صفحۀ 
آغازین مطرح شده است که هنرجو با دیدن قندان توضیح 
دهد چگونه این قندان بر روی سطح مورد نظر ثبات دارد. 
این  برای  که  لبه ای  و  پایه  به  هنرجو  که  می رود  انتظار 

منظور در نظر گرفته شده اشاره کند.

 
شکل 11 صفحۀ 6: انواع طراحی برای ایجاد ثبات ساختمانی آمده است. افزایش 
طول پایینی نسبت به طول باالیی باعث ایجاد ثبات بیشتری می شود. همچنین در 
کنار هر طرح نمونه ای از ظروف شیشه ای آمده است تا دقت و یادگیری بیشتری 

ایجاد شود.
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طرح

بدنه

صفحۀ 7:
بر روی هر یک از بدنه های زیر مشخص کنید که چه قسمتی از بدنه باعث 

ایجاد ثبات ساختمانی می شود؟

در سؤال فکر کنید باید هنرجو طرح هر قطعه برای ایجاد ثبات ساختمانی 
را بررسی کند. در بشقاب سمت راست پایه ای برای ایجاد ثبات و ایستایی 
در نظر گرفته شده است اما در تصویر سمت چپ کِف قطعه قطر بیشتری 
نسبت به دهانه دارد که باعث سطح تماس بیشتر و ایستایی قطعه می شود.

فکر کنید

صفحۀ 7: 
نمونه ای از ظرف )ُسس خوری( آمده است که اثر لبه و دسته بر ایستایی بررسی 
شود. اگر طراح به محل قرارگیری و فرم این اجزاء توجه نداشته باشد با پر شدن 

آن قطعه تعادل و ایستایی مناسب روی محل مورد 
نظر نخواهد داشت.

سؤال
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صفحۀ 7: دو عامل مهم در طراحی هر بدنه ای تناسب و تقارن آن است که هر یک 
به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.

دو نوع تناسب برای طراحی در نظر گرفته می شود: تناسب طولی و تناسب سطحی. 
در کتاب دانش فنی تخصصی به توضیح تناسب طولی اکتفا شده است. در تناسب 
2: متناسب می شود.  1 ، :3 1 ، :5 سطحی سطوح طرح با نسبت هایی مانند1
استفاده از تناسب طولی یا سطحی باعث می شود که محصول از نظر بیننده جالب 
باشد. در بررسی طراحی های ارائه شده از سوی یونانی های باستان به وضوح مشاهده 

شده است که از روش ایجاد تناسب در سطح استفاده شده است.
فن  اهل  برای  سرامیک  کتاب  به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  محترم،  هنرآموز 

سرامیک تألیف اف اچ نورتن و ترجمۀ شعبانعلی تشکری مراجعه کنید.

شکل 14 صفحۀ 7: با یک مثال اصول تعیین تناسب طولی و نحوۀ نوشتن آن 
آمده است. پیشنهاد می شود بدنه های سرامیکی مختلف به کالس آورده شود و 

تناسب طولی و سطحی در آنها بررسی شود. 

عرض

ارتفاع

شکل 15 صفحۀ 8:  انواع تناسب طولی آمده است که بهترین طراحی ها براساس 
این تناسب ها بیان می شود. به عنوان مثال اگر طراح بخواهد بدنه ای با نسبت 4:1 
برابر کردن همین نسبت بدنه را تولید  با چند  ابعاد بزرگ تر طراحی کند  اما در 

می کنند.
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۴:۱ ۳:۱ ۵:۲ ۲:۱ ۳:۲ ۱:۱ ۲:۳ ۱:۲ ۱:۴۲:۵ ۱:۳

صفحۀ 8:
به بدنۀ اصلی مونتاژ می شوند  اجزایی که 
در نسبت طولی در نظر گرفته نمی شوند. 
داده  نشان   16 شکل  در  که  همان طور 
فنجان درون مستطیلی  شده است دستۀ 
که برای نسبت طولی ترسیم می شود قرار 

است. نگرفته 

در برخی از بدنه ها پس از شکل دهی بدنه دسته یا لوله مونتاژ می شود. طراح 
برای بدنه نسبت طولی را بدون در نظر گرفتن این اجزا معرفی می کند. اما 
می شوند  داده  شکل  قطعه  با  همراه  لوله  مانند  اجزایی  که  بدنه هایی  در 

تناسب طولی به صورت کل )بدنه و اجزا( عنوان می شود.

ارتفاع

عرض

صفحۀ 8:
برای پاسخ به این فعالیت کالسی ابتدا باید بدنه را داخل مستطیلی قرار داد 
تا دیواره های بدنه درون مستطیلی مماس شود. سپس نسبت ارتفاع به عرض 

بدنه را تعیین کرد.

تناسب طولیشکل

:=3 3 11

فعالیت کالسی

نکته
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آن  اجزای  بین  که  است  داده شده  نشان  بدنه  نمونه  شکل 18 صفحۀ 9: چند 
تناسب وجود ندارد. در شکل الف دسته بزرگ و با انحنای زیاد است و در شکل 
ب پایه ها نسبت به بدنه بزرگ تر است. بسیاری از این بدنه ها اگرچه از لحاظ فنی 

مطلوب نیستند اما به عنوان بدنه های هنری طرفداران خاص خود را دارند.

بدون در نظر گرفتن َدر باید محاسبه 
انجام شود

:=2 2 33

محاسبه  دسته  گرفتن  درنظر  بدون 
شود انجام 

:=3 3 22

صفحۀ 9: 
مخلوق  و  خالق  با  آموزش  ارتباط  ایجاد  تدریس  در  مهم  جنبه های  از  یکی 
است. در قسمت بیشتر بدانید جلوه هایی از آفرینش در طراحی با عنوان نسبت 
طالیی آمده است که توسط برترین خالق، خدای قادر در طبیعت وجود دارد.

بیشتر بدانید

هزاران سال است ثابتی منحصر به فرد و جذاب در طبیعت کشف شده که 
در گوشه گوشۀ جهان  رخنه کرده و ردپایش از ترمودینامیک سیاه چاله های 
فضایی گرفته تا اهرام مصر کشیده  شده است؛ که معروف به »عدد فی« یا 
»عدد طالیی« است. به عنوان مثال نسبت طالیی در معماری معبد پارتنون 
در آتن به کار رفته است. بزرگ ترین مستطیل که تمامی نمای معبد را درون 

دانش افزایی
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صفحۀ 10: تقارن یا هماهنگی به معنای تشابه بخش ها حول محور یا مرکز تقارن 
است. تقارن اجزای بدنه بر ایستایی و عملکرد قطعه اثرگذار است و در بسیاری از 

بدنه ها بر زیبایی آن تأثیر مطلوب دارد.

طول  نسبت  که  ترتیب  این  به  است.  مستطیل طالیی  یک  داده  جای  خود 
ستون ها به ارتفاع تاج معبد و نسبت عرض جزِء مستطیلِی تاج به ارتفاع جزِء 
مثلثِی آن، نسبتی طالیی است. لئوناردو داوینچی اولین کسی بود که نسبت 
دقیق استخوان های انسان را اندازه گیری کرد و ثابت کرد که این تناسبات با 

ضریب عدد طالیی هستند.
نسبت طالیی در ایران در بناهای زیر وجود دارد:

برج و میدان آزادی
قلعه داالهو کرمانشاه

بیستون کرمانشاه
میدان نقش جهان و مسجد لطف اهلل

مقبرۀ ابن سینا
پل ورسک در مازندران

صفحۀ 10:
گرفته  درنظر  تقارن  و  تناسب  در طراحی شکل 21  آیا 

است؟ شده 
از لحاظ تقارن مطلوب است. تنها نکته ای که  این بدنه 
در این بدنه مورد چالش است دستۀ آن است که نسبت 
به بدنه تناسب مطلوبی ندارد. اگرچه افراد با سلیقه های 
خاص آن را می پسندند. در شکل زیر بدنه های مختلف از 
این ظرف شیشه ای آمده است که َدِر آن نسبت به بدنه 

تغییر نکرده است که نشان دهندۀ عدم تناسب در با بدنه است.

گفتگو کنید
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است.  بدنه  مکانیکی  استحکام  قطعه  در طراحی  مهم  عوامل  دیگر  از   :11 صفحۀ 
فرم هایی که برای ساخت قطعات فلزی کاماًل مناسب هستند اغلب برای  معموالً 
قطعات سرامیکی مناسب نیستند. برای مثال به آسانی می توان لبه ها و گوشه های 
قطعات  تیز  گوشه های  و  لبه ها  اگر  اما  داد  فرم  تیز  صورت  به  را  فلزی  قطعات 
سرامیکی به صورت تیز فرم داده شوند نه تنها به آسانی لب پر می شوند، بلکه لعاب 

دادن یکنواخت لبه ها و گوشه های تیز قطعات سرامیکی بسیار دشوار است.  
    

صفحۀ 11: برای آغاز موضوع قابلیت شست و شو یک نمونه بدنه آورده شده است که 
داخل آن خطوطی وجود دارد. در گوشه های این بدنه احتمال رسوب مواد غذایی 
وجود دارد. یک مثال دیگر برخی از لیوان های شیشه ای هستند که از داخل نیز 
برجستگی دارند که احتمال جرم گرفتن داخل آنها وجود دارد. چند مثال از این 
امکان نمونه هایی به کالس آورده  بدنه ها در زیر آورده شده است که در صورت 

شود.

علت دشوار بودن شست و شوبدنه

روی بدنه حفرات عمیق وجود دارد 
و تمیز کردن دشوار است.

صفحۀ 11: پس از تکمیل شکل با توجه به تقارن، شکل زیر به دست می آید. فعالیت کالسی
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این نوع لیوان ها از داخل دارای 
فرورفتگی است که باعث رسوب 
کردن و جرم گرفتن آن می شود.

قابلیت شکل دهی مناسبی دارند و  صفحۀ 12: مواد پالستیک صنعت سرامیک 
می توان هر فرمی  را به آنها داد در حالی که با افزودن مواد غیرپالستیک به آنها 

این قابلیت کاهش می یابد.

صفحۀ 12:
ضخامت بدنه: در شکل 27 احتمال شکستن کدام قسمت های بدنه بیشتر است؟

برای شروع و فعال کردن ذهن هنرجویان در مورد اهمیت کنترل ضخامت بدنه 
یک نمونه قوری شیشه ای نشان داده شده است که ضخامت قسمت های مختلف 
آن متفاوت است. این نوع بدنه ها معموالً جداره نازکی دارند و لوله و دسته نیز به 

علت اختالف ضخامت و نازک بودن در معرض شکست هستند.
ایجاد  به  از طراحی ها مجبور  برخی  در  این قسمت درک می کند که  در  هنرجو 
ضخامت های کم است که احتمال شکست در آنها بیشتر است. بنابراین طراح در 

ایجاد فرم های مختلف به این موضوع توجه داشته باشد.

با  شکل 28 صفحۀ 12: اختالف ضخامت در قسمت های مختلف یک نوع بدنه 
شماره گذاری آورده شده است. پیشنهاد می شود درباره قسمت های مختلف و علت 
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تغییر در ضخامت این قسمت ها در کالس گفت و گو انجام شود. 

1

2
34

5

طرح بدنه با ضخامت مختلف در اجزای آن

آنها  از روش های شکل دهی مختلف و پرسش هایی دربارۀ  صفحۀ 13: تصاویری 
هر  از  که  بدنه هایی  فرم  روی  بر  هنرجویان  تمرکز  تا  است  آمده  قسمت  این  در 
یک از آنها می توان ایجاد کرد، جلب شود. در اینجا برخی از روش ها مانند پرس 
و قالب گیری تزریقی اشاره نشده است که هنرآموز محترم می تواند در مورد آنها 
توضیحاتی ارائه کند. در روش پرس به ویژه پرس معمولی قطعاتی با اشکال ساده 
تزریقی می توان  قالب گیری  اما در روش  به صورت مسطح شکل دهی می شوند  و 

بدنه هایی با اشکال پیچیده را نیز شکل دهی کرد.

روش های مختلف شکل دهی بدنۀ سرامیکی

                                   اکستروژن  ریخته گری دوغابی

                   ِجیگر و جولی                             شکل دادن با دست          سفالگری

صفحۀ 14:

جلوه و زیبایی
تزئین  و  نقش  رنگ،  ظاهری،  شکل  بر  عالوه  محصولی  هر  شدن  جذاب تر  برای 
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می شود. گرفته  درنظر  نیز  مناسب 

برای شروع موضوع نقش و رنگ تصویری از بدنه های مختلف با طرح و رنگ های 
مختلف آمده است تا هنرجو با موضوع این قسمت آشنا شود.

 
صفحۀ 14: نقوش از تکرار یک طرح مشخص ایجاد می شوند که تعداد آنها زیاد 
است. دو نمونه از آنها که بیشتر مورد توجه قرار دارند در کتاب آورده شده است. 
الزم است که به هنرجویان گفته شود نقوش هندسی و سنتی گرچه از بسیاری 
جهات گزینه های کاملی برای طراحی محصوالت سرامیکی است اما استفادۀ زیاد و 
مکرر، مخصوصاً اگر خالی از خالقیت باشد ممکن است مالل آور باشند. به ویژه که 

گاه برخی از فرم ها نیاز به نقوش فانتزی  دارند. 

بدنه هایی با نقش و رنگ مختلف

بوده اند.  عمیق  نمادهای  و  مفاهیم  حاوی  دیرباز  از  و شرقی  ایرانی  نقوش 
است.  بوده  مؤثر  زندگی  در  و  شده  آمیخته  مردم  فرهنگ  با  نمادها  این 
بهترین تجلی های نقوش ایرانی را می توان در بنای باستانی تخت جمشید 
عباسی  دورۀ  بناهای  اسالمی در  نقش های  نمونۀ  همچنین  کرد.  مشاهده 
اصفهان به خوبی مشاهده می شود. در چند سال اخیر طراحان دکوراسیون 
از  استفاده  با  و  به کار می برند  را  نقوش و طرح های سنتی  لوازم خانگی  و 
خالقیت تغییراتی در این طرح ها به وجود آورده و آن ها را مناسب زندگی 
و دکوراسیون مدرن کرده اند. در نتیجه آشنایی با مفهوم و معنای نمادین 
این طرح ها نه تنها شما را به یک سفر تاریخی می برد، بلکه به شما اجازه 
می دهد با آگاهی بیشتری نسبت به مفهوم نقوش، لوازم خانه  اتان را تجهیز 

کنید.

دانش افزایی
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نقش لوتوس :
گل لوتوس یا نیلوفر آبی در ایران باستان نماد جاودانگی و سعادت همیشگی است. 
تعبیری  به  وفور دیده می شود که  به  بنای تخت جمشید  در  پر  لوتوس 12  گل 
اشاره به 12 ماه سال شمسی دارد. این طرح به خاطر خطوط منحنی و لطیفش در 

محصوالت و طراحی های مدرن جای خود را باز کرده و به چشم می خورد.

نقش گاو :
از نقش های حیوانی معروف ایرانی به ویژه قبل از اسالم می توان به طرح گاو اشاره 
کرد. طرح گاو امروزه روی گلیم های سنتی، نقاشی های ویترای یا حتی خیلی از 
پارچه های طرح سنتی دیده می شود. از تصاویر معروف تخت جمشید حملۀ شیر 

به گاو است که نماد سال نو و اعتدال شب و روز به حساب می آید.

نقش درخت سرو :
سرو از دیرباز درخت محبوب و مقدس ایرانیان بوده است. این درخت قبل از اسالم 
ریشه در باورهای زرتشتی و پس از آن ریشه در عقاید اسالمی داشته است. جایگاه 
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سرو به قدری میان ایرانیان مقدس و محترم بوده است که پادشاهان خود به کاشت 
آنها مبادرت می ورزیده اند. طرح درخت سرو با حالتی پهن که درعکس مشاهده 

می کنید در اکثر بناهای مهم تکرارشده است.

نقش ختایی:
از طرح های مهم بعد از اسالم که در انواع ظروف و لوازم میناکاری گرفته تا لوازم 
خاستگاه  معنوی  نظر  از  نقوش  این  هستند.  ختایی  نقوش  دارند،  کاربرد  مدرن 

اسالمی داشته و اشاره به بهشت و عوالم باال دارد.



20

نقش بته جقه:
نماد رسمی ایرانیان  نام عمومی ترمه می شناسند  با  را  اکثر مردم آن  بته جقه که 
است. اگر به شکل این طرح دقت کنید کاماًل به یک سرو سر افکنده شبیه است. 
این نقش در اکثر بناها، ظروف، پارچه ها، پنجره های اورسی و کاشی های پس از 
اسالم دیده می شود. تداوم حضور این نقش ها از گذشته تا حال حاضر مهر تأییدی 

بر محبوبیت و مقبولیت آنهاست.

به طور کلی طرح های ایرانیـ  اسالمی به دلیل توسعه پذیری در امور تزئینی همواره 
پیشگام بوده اند. 

 
صفحۀ 14 و 15: در شکل31 چند نمونه بدنه سرامیکی با نقوش سنتی آمده است 

و در شکل 32 اجزای نقوش سنتی معرفی شده است. 
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فصل 1: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

صفحۀ 16:
در  نقوش  از  استفاده  برای  هنرجویان  در  عالقه  ایجاد  و  تمرین  منظور  به 
بدنه در این قسمت یک تمرین در نظر گرفته شده است که هنرجو از نقش 

ابتدایی به نقش نهایی برسد.
مراحل رسم این نقش در شکل زیر نشان داده شده است.

سؤال: با توجه به نقش نهایی، نقش ابتدایی را کامل کنید.

پاسخ:

فعالیت کالسی

نقش ابتدایی نقش نهایی 

صفحۀ 17: رنگ ها حاصل بازتاب نور بر سطوح هستند. هر سطحی بخشی از طول 
موج های نور را جذب می کنند و بخشی از آن را منعکس می کنند. با در نظر گرفتن 

اینکه کدام طول موج نور بازتاب پیدا می کند، رنگ های متفاوت دیده می شوند. 
آشنایی  و  درک  منظور  به   :17 صفحۀ 
ایجاد  برای  آنها  انتخاب  نحوۀ  و  رنگ  با 
جذابیت، دایرۀ رنگ و رنگ های هم طیف و 
تضاد رنگی به طور اجمالی توضیح داده شده 
تا هنرجو در انتخاب رنگ ها و به کارگیری 

آنها دقت نظر بیشتری داشته باشد.

دایرۀ رنگ ها
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سرامیکی  خانگی  محصوالت  طبقه بندی  قسمت  این  در   :20 صفحۀ   1 جدول 
براساس طرح آمده و انواع طرح های آن در جدول 1 معرفی شده است.

 
جدول 1

صفحه 19: 
در این فعالیت کالسی هنرجو آموخته های خود را مرور 
می کند و براساس مطالب بیان شده اصول به کار رفته در 

رنگ آمیزی بدنه را بیان می کند.
طبق دایره رنگ های سردو گرم آبی، از جمله رنگ های سرد 
است و رنگ زرد مایل به قهوه ای از رنگ های گرم است که 
در کنار هم قرار گرفتن این رنگ ها نشان دهندۀ تضاد رنگ 

است. این دو رنگ در دایره رنگ ها مقابل هم هستند.

فعالیت کالسی

شکل 42

صفحۀ 19: به منظور آشنایی با رنگ فیروزه ای ایرانی که رنگی با اصالت 
ایرانی است در اینجا به صورت بیشتر بدانیم این رنگ معرفی شده است. 
نیز  امروزه  و  مشاهده می شود  باستانی کشف شده  بدنه های  در  رنگ  این 
طرفداران بسیاری دارد به گونه ای که همچنان کاربردهایی در کاشی کاری 

و  سفره های هفت سین دارد.

بیشتر بدانید

انواع
کاشی

بشقاب ها
و سینی ها

کاسه ها و
فنجان ها

انواع پارچ 
و قوری

ظروف
دهانه گشاد 

و خمره ها 

ظروف 
دهانه تنگ 
و بطری ها
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فصل 1: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

آورده شده  مونتاژی  اجزای  مختلف  در جدول 2 صفحۀ 21 طرح های  همچنین 
طراحی  زمینه  در  آنها  ذهن  و  شوند  آشنا  طرح ها  با  بیشتر  هنرجویان  تا  است 

بدنه های سرامیکی بیشتر تمرکز کند.

سرامیکی  بدنه های  رسم طرح  زمینۀ  در  پودمان  این  بعدی  قسمت  صفحۀ 22: 
است. در نمودار 3 مراحل رسم طرح عنوان شده و در کنار آن با شکل این مراحل 

برای یک گلدان نشان داده شده است.
برای بدنه های چینی بهداشتی می توان این نمودار را به صورت صفحه بعد بیان 

کرد:

داشته  اجزا  به  دقیق تری  نگاه  هر چه  هنگام طراحی  در  شکل 44 صفحۀ 22: 
اجزای  با همین هدف  منتقل کرد.  را می توان روی کاغذ  باشیم طرح دقیق تری 

دقیق قوری در شکل 44 معرفی شده است.









1ـ دریافت سفارش

2ـ طراحی اولیه روی کاغذ

3ـ ترسیم سه بعدی نقشه

اصالحات طراحی روی کاغذ

ساخت مدل و مادر قالب
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جدول 4 صفحۀ 23:

طرح قطعات بر اساس خطوط مستقیم
از طرح هاي داراي خطوط مستقیم مي توان براي ساخت قطعاتي استفاده کرد که 
در ضمن سادگي داراي استحکام خوبي باشند. یکي از ساده ترین شکل هاي قطعات 
سرامیکی، استوانه است که در آن فقط نسبت ارتفاع به قطر تغییر مي کند. البته در 
عمل اغلب قطعاتي که بر اساس طرح مخروط ناقص ساخته مي شوند نیز از جمله 

قطعات ساده و رضایت بخش هستند.
با تغییر ارتفاع مخروط ناقص و نیز تغییر زاویه مخروط مي توان اشکال متنوعي در 
اختیار داشت. در طرح قطعاتي با شکل هاي آزاد و یا غیر متقارن مي توان از روش 

طراحي با خطوط مستقیم استفاده کرد.

برجستگی باالی دستگیرۀ قوریدستگیره

ضخامت در قوری

ضخامت دیواره

لوله سوراخ خروج مایع

پایه ضخامت کف

بدنه

دستۀ قوری
لبه

در  قرارگیری  محل 
قوری روی بدنه

در قوری

صفحۀ 24:
در این فعالیت کالسی باید هنرجویان بدنه های سرامیکی مختلف را از کارگاه 
و محیط اطراف جمع آوری کنند و با نگاه دقیق و به کمک خط کش اجزای 

آن را اندازه گیری کنند.

فعالیت کالسی
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فصل 1: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

طرح قطعات بر اساس منحني دایره
می شوند  طراحی  منحني  خطوط  با  طراحي  اساس  بر  سرامیکي  قطعات  بیشتر 
را  شکل ها  نوع  این  با  قطعاتی  ساخت  گل،  شکل پذیری  ماهیت  اینکه  دلیل  به 
فراهم می کند. طرح هاي خطوط منحني از جمله جالب ترین طرح ها براي ساخت 
محصوالت سرامیکي هستند شاید به همین علت که در طرح بدن انسان از چنین 

طرح هایي زیاد به کار رفته است.
الزم نیست که یک سرامیست یک ریاضي دان هم باشد تا بتواند به دقت در قطعه 
به طرح هاي ساده گرافیکي  توجه  با  بداند که چطور  باید  او  اما  ایجاد کند  انحنا 
است  برخوردار  یکنواختي  انحنای  از  دایره  قوس  دهد.  شکل  را  قطعه  انحناهاي 

به  نسبت  علت  همین  به  و 
سایر انواع منحني ها از تنوع 
برخوردار  جالبي  چندان 
نیست اما در ساخت قطعات 
در  آنچه  نظیر  شکل،  کروي 
شده  داده  نشان  زیر  شکل 
قوس  از طرح  مي توان  است 

دایره انتخاب کرد.
طرح قطعات بر اساس سهمي 

دادن  شکل  براي  مي کند  تغییر  یکنواخت  به طور  آنها  انحنای  که  منحني هایي 
قطعات سرامیکي بهترین منحني ها هستند چرا که عالوه بر داشتن زیبایي داراي 

استحکام نیز هستند. در شکل زیر منحني سهمي نشان داده شده است. 
کاسه ها، کاسۀ چراغ جلوي اتومبیل ها مثال های آشنایي هستند که بر اساس طرح 

منحني هاي سهمي شکل داده شده اند.
براي رسم طرح منحني سهمي همان طور که در شکل زیر نشان داده شده نقاطي بر 
روي صفحه ایجاد مي شود که فاصله آنها از کانون سهمي و محور ایکس به یک اندازه 
باشد. با این روش به سادگي یک منحني سهمي رسم مي شود. شکل زیر نشان مي دهد 

که چطور این نوع منحني ها با طرح قطعات رسي به صورت مطلوبي مطابقت دارند.
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طرح شکل بر اساس منحني بیضي 
این منحني را مي توان به سادگي رسم کرد. براي این کار، دو سر یک نخ گره زده 
مي شود و سپس نخ در دور تا دور دو نخ مثل دو میخ کوبیده شده بر روي سطح 
قرار مي گیرد. حال اگر نوک مدادي در داخل نخ گردانده شود، شکل یک بیضي 
بر روي  را  بیضي ها  از  کاملي  نخ مي توان مجموعه  تغییر طول  با  رسم مي شود. 
از کاربرد عملي طرح منحني بیضي در طراحي و  صفحه کاغذ رسم کرد. مثالي 

ساخت محصوالت سرامیکي در شکل های زیر نشان داده شده است.

طرح قطعات بر اساس منحني ها S شکل
منحني هاي S شکل اغلب در طرح شکل بسیاري از قطعات سرامیکي دیده مي شوند 
اما مانند منحني های سهمي و دیگر منحني هایي که انحنا آنها به طور منظم تغییر 
پیدا مي کنند جالب توجه نیستند. مثالي که در شکل زیر نشان داده شده است 

کاربرد عملي این نوع منحني ها را در طرح قطعات سرامیکي نشان مي دهد.

)Calenary curre( منحنی های قوس زنجیر آویزان

قطعاتی بر مبنای شکل قوس زنجیر آویزان

قطعه اي بر مبناي منحني S شکل



27

فصل 1: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

صفحۀ 24:
در این فعالیت هنرجو باید براساس جدول 4 صفحۀ 23 نوع انحنا در بدنه ها را 

مشخص کند. در جدول زیر پاسخ هر یک آمده است.

سهمی شکلمخروط ناقص

فعالیت کالسی

صفحۀ 24:
میزان زاویه ها و انحناهای روی بدنه بر عملکرد و زیبایی آن اثرگذار است. با 
همین هدف مثال هایی از طراحی های مناسب و نامناسب با تصویر در شکل 

نشان داده شده است.
ضخامت کم پایه باعث عدم ایستایی بدنه می شود.

تغییر زاویۀ زیاد بدنه باعث گودی بیش از حد و بیرون پاشیدن مواد خوراکی 
در هنگام ریختن می شود.

و  می شود  مایعات  ریختن  دشواری  باعث  مناسب  انحنای  نگرفتن  نظر  در 
مقداری از آن درون بدنه باقی می ماند.

در رسم انحنا در طرح بدنه باید به نوع قطعه و عملکرد آن توجه کرد. در 
شکل 46 چند مثال از بدنه ها با طراحی مناسب و نامناسب آورده شده است.

نکته

طرح های نامناسب                                 طرح های مناسب

ضخامت پایه کم است

تغییر زاویه زیاد است

این قسمت 
بدون انحنا است
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صفحۀ 25: 
در طراحی صنعتی از نرم افزارهای مختلفی استفاده می شود که انواع آن 

به صورت نکته بیان شده تا هنرجویان با این نرم افزارها آشنا شوند.

نرم افزارها  از  استفاده  با  پیچیده  اجزای  با  به ویژه  بدنه ها  طراحی  معموالً 
انجام می شود به عنوان مثال طراحی بدنۀ توربین ها. از جملۀ این نرم افزارها 
CAM ،CAD و اتوکد است. در این نرم افزارها طراحی قطعه از یک طرح دو 
بعدی شروع می شود و سپس با بُعد بخشیدن به آن، طراحی کامل می شود.

شکل 47 صفحۀ 25: طرح پس از رسم روی کاغذ به نقشۀ سه بعدی براساس اصول 
نقشه کشی تبدیل می شود. در شکل نقشۀ سه بعدی برای یک نمونه چینی بهداشتی 

آمده که اندازۀ اجزای آن در دو واحد میلی متر و اینچ نشان داده شده است.

طراحی توربین در نرم افزار

نکته
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فصل 1: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

صفحۀ 26: پس از رسم طرح، طراح و تولید کننده یک نمونه از بدنه طراحی شده 
را تولید می کند و از لحاظ عملکرد، ویژگی های فنی، جلوه و زیبایی آن را بررسی 
به صورت مرحله ای نشان  نمونه طرح  می کند. در شکل 49 مراحل ساخت یک 

داده شده است.

صفحۀ 26: 
در این تحقیق کنید از هنرجویان خواسته شده است که با اصول مقدماتی 
نرم افزارهای طراحی آشنا شوند تا در آینده با ذهنیت و اطالعات بیشتری 
 Geomagic Freeform وارد صنعت شوند. از جمله این نرم افزارها، نرم افزار
است که نرم افزاری کاربردی در زمینه طراحی و مدل سازی سه بعدی انواع 
سه  مهندسی  ابزار  جامع ترین  نرم افزار  این  می باشد.  اجسام  و  محصوالت 
بعدی است که شامل طراحی سه بعدی لمسی، طراحی مدل هدف، پردازش 
اسکن سه بعدی، قابلیت همکاری با CAD و ساخت قالب است. این برنامه 
دارای ابزار ساختار FX می باشد که به ایجاد و ویرایش ساختارها، شبکه ها 
و اشکال می پردازد و بالفاصله مدل های سبک را برای چاپ سه بعدی آماده 

می کند.

تحقیق کنید

صفحۀ 26: هنرآموز محترم باید در کالس به این نکتۀ مهم اشاره کند که پس از 
طراحی، باید قابلیت عرضه و انتخاب مشتری برای محصول حاصل از آن طراحی 
طرح  موفقیت آمیز  ساخت  از  پس  تولید کنندگان  منظور  همین  به  شود.  بررسی 
در نمایشگاه ها محصول طراحی جدید را ارائه می کنند و میزان استقبال از آن را 

بررسی می کنند، سپس طرح به تولید انبوه می رسد.

صفحۀ 26:
شکل صفحۀ بعد نقشۀ یک نمونه مقرۀ الکتریکی را نشان می دهد. با کمک 

هنرآموز مشخص کنید که هر یک از اعداد نشان دهنده چیست؟

فعالیت کالسی
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اندازه )میلی متر(قسمت های مختلف طرح

257ارتفاع

146قطر پره

102قطر کف

102قطر داخلی دهانه

سؤال شده  )مقره(  سرامیکی  بدنه  یک  نقشه خوانی  دربارۀ  فعالیت  این  در 
است تا هنرجو ضمن نقشه خوانی با اجزای این نوع بدنه آشنا شود.

25
7

102

102

146D

طرح مقرۀ الکتریکی اِتکایی عمودی

صفحۀ 27:
با  باید تزئین و نقشی مطابق  باید درک کند در هنگام رسم طرح  هنرجو 
طرح برای آن انتخاب کرد. به همین منظور چند بدنه سفالی آمده است که 

تزئین روی آن ها با توجه به ابعاد بدنه تغییر کرده است.

نکته

شکل 51
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فصل 1: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

صفحۀ 27:
طرح بدنۀ نشان داده شده در جدول 5 را مانند نمونه رسم کنید.

جدول 5

طراحیبدنه

در این فعالیت کالسی از هنرجویان بخواهید که نمایی از درون و بیرون بدنه 
را مطابق زیر ترسیم کنند.

فعالیت کالسی

صفحۀ 27:
 به منظور آشنایی و درک هنرجویان در مورد زمینه های مرتبط با طراحی 
در آفرینش و طبیعت چند مثال از طراحی با در نظر گرفتن جلوه هایی از 
طبیعت در بیشتر بدانید نشان داده شده است. انتظار می رود که با مطالعۀ 
این بیشتر بدانید دیدگاه و زمینه هایی از خالقیت و ایده پردازی از طبیعت 

در ذهن هنرجویان ایجاد شود. 

بیشتر بدانید
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ارزشیابی

پودمان
تکالیف عملکردی

)شایستگی ها(
استاندارد 

عملکرد
نتایج

استاندارد
)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

نمره

تحلیل 
روش های 
طراحی 
بدنه های 
سرامیکی

کاربرد اصول طراحی 
بدنه های سرامیکی در 

تولید

تحلیل 
عوامل فنی و 
زیبایی شناسی 

در طراحی 
بدنه های 
سرامیکی 
مطابق با 

استانداردهای 
فنی و بصری

باالتر از حد 
انتظار

تحلیل و مقایسه تأثیر عوامل فنی و 
زیبایی شناسی بر طراحی بدنه های 

مختلف سرامیک
3

در حد انتظار

تعیین ثبات ساختمانی، استحکام، 
تناسب اجزای بدنه بر اساس اصول 

طراحی و تعیین مطابقت طراحی بدنه 
با کاربرد

2

پایین تر از 
حد انتظار

1دسته بندی عوامل فنی و زیبایی شناسی

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 20
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چک لیست پیشنهادی

پایه:درس:رشته:هنرستان:

هنرآموز:عنوان پودمانواحد یادگیری شمارۀ:پودمان شمارۀ:
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طرح درس روزانه
ساعت آموزشیرشته: سرامیکعنوان درس: دانش فنی تخصصی

هفتگی: 4کل: 150 ساعت آموزشیپایه: دوازدهمهدف کلی: کسب اطالعات فنی و غیرفنی در ارتباط با فرایند تولید محصوالت سرامیکی

تعداد واحد: 4نوع درس: تئوری کارپودمان: اولعنوان پودمان: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

سال تحصیلی: این درس در طول سال با هفته ای 4 ساعت در کالس درس انجام می شود
جلسه اول: 120 دقیقههنرآموز:98ـ97

محتوا

زمانبازخورد مورد انتظاررسانه محتواشرح فعالیتعنوان فعالیتردیف

احوال پرسی و 1
حضور و غیاب

کالس با سالم و احوال پرسی از هنرجویان 
و  می شود  شروع  کالس  جو  بررسی  و 

حضور و غیاب انجام می گیرد.
ـــ

دانش آموزان از وضعیت جسمی و روحی 
خود سخن می گویند. اسامی غایبین در 

دفتر ثبت می شود.
10

ارزشیابی 2
ورودی

درباره اهمیت طراحی در زندگی روزمره 
از هنرجویان پرسش به عمل می آید.

ویدئو  وایت برد،  درسی،  کتاب 
و  عکس  و  نرم افزار  و  پروژکتور 

فیلم آموزشی

از هنرجویان انتظار می رود به اهمیت 
برخی  عملکرد  و  زیبایی  در  طراحی 
محصوالت  یا  هواپیما  مانند  تولیدات 

سرامیکی مانند قوری اشاره کنند.

25

بیان هدف های 3
رفتاری

1ـ بیان اهمیت طراحی از نظر زیبایی در 
کاربردهای روزمره زندگی

و  فنی  نظر  از  طراحی  اهمیت  بیان  2ـ 
زیبایی در تولیدات محصوالت سرامیکی

ویدئو  وایت برد،  درسی،  کتاب 
و  عکس  و  نرم افزار  و  پروژکتور 

فیلم آموزشی

معطوف ساختن ذهن هنرجو به اهمیت 
به خصوص  فرایندی  هر  در  طراحی 

فرایندهای تولید محصوالت سرامیکی
5

فعالیت های 4
آموزشی

1ـ بیان جنبه های مختلف کاربرد طراحی 
در زندگی روزمره توسط هنرآموز

2ـ تفکر درباره نحوه به کار رفتن طراحی 
سرامیکی  محصول  چند  تولیدات  در 

توسط هنرجویان
3ـ تدریس عوامل مختلف فنی مرتبط با 
بدنه  یک  ساخت  در  نیاز  مورد  طراحی، 

سرامیکی توسط هنرآموز
نمونه مشکالت موجود در  بیان چند  4ـ 

طراحی چند محصول سرامیکی

ویدئو  وایت برد،  درسی،  کتاب 
و  عکس  و  نرم افزار  و  پروژکتور 
فیلم آموزشی، محصول سرامیکی

می شود  خواسته  هنرجویان  از  1ـ 
کاربرد  مختلف  جنبه های  درباره 
طراحی در تولید محصوالت سرامیکی 

تفکر کنند.
2ـ هنرجویان پس از تدریس هنرآموز 
مشکالت  به  هنرآموز  همراهی  با 
موجود در برخی محصوالت سرامیکی 
که اصول طراحی در آنها رعایت نشده 

است می پردازد.

40

ارزشیابی پایانی5
با  ارتباط  در  هنرجو  مهارت  و  نگرش 
طراحی در تولید یک محصول سرامیکی 

مورد بررسی و ارزشیابی قرار گیرد.

ویدئو  وایت برد،  درسی،  کتاب 
و  عکس  و  نرم افزار  و  پروژکتور 
فیلم آموزشی، محصول سرامیکی

باید بتواند به رعایت شدن یا  هنرجو 
اصول ساده طراحی در  برخی  نشدن 
ارتباط با تولید یک محصول سرامیکی 

مانند قوری اشاره کند.

20

فعالیت های 6
پایانی

انجام فعالیت های کالسی موجود در کتاب 
درسی توسط هنرجویان که به ارزشیابی 
آموخته های هنرجویان در ارتباط با اصول 

طراحی بدنه های سرامیکی می پردازد.

کتاب درسی
در  هنرجویان  آموخته های  تقویت 
ارتباط با مفاهیم و اصول طراحی یک 

بدنه سرامیکی
20

توضیحات:
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فصل 1: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

طرح درس ساالنه
سال تحصیلی: 98ـ97رشته/مهارت: سرامیکزمینه: صنعتشاخه: فنی و حرفه ای

تعداد واحد تئوری: 4     عملی:        کل: 4پایه: دوازدهمعنوان درس: دانش فنی تخصصی

تعداد هفته های آموزشی: 37هدف کلی: کسب شایستگی های فنی و غیرفنی فرایند تولید محصوالت سرامیکی و کسب اطالعات فنی

استان:                   منطقه/ناحیه:                   آموزشگاه:نام هنرآموز:

عنوان پودمانهفته
پودمان

زمان 
عنوان کلی فعالیت آموزشی)ساعت(

11

کی
امی

سر
ی 

ه ها
بدن

ی 
راح

 ط
ای

ش ه
 رو

یل
حل

ت

تدریس اهمیت طراحی در تولید، اصول طراحی بدنه های سرامیکی )هماهنگی و مطابقت طراحی با 4
کاربرد(، انجام فعالیت کالسی صفحه 6

ادامه تدریس اصول طراحی بدنه های سرامیکی )ثبات ساختمانی، تناسب طولی(، انجام فکر کنید و 214
پاسخ به پرسش صفحه 7 توسط هنرجویان، انجام فعالیت کالسی صفحه 8 توسط هنرجو

314
شست وشو،  قابلیت  استحکام،  تقارن،  )تدریس  سرامیکی  بدنه های  طراحی  اصول  تدریس  ادامه 
طراحی بر اساس نوع مواد اولیه، ضخامت بدنه و روش شکل دهی(، انجام گفت وگو کنید صفحه 9 

و فعالیت کالسی صفحه 10 توسط هنرجو

هماهنگی 414 رنگ،  تدریس   ،16 صفحه  کالسی  فعالیت های  انجام  نقش،  زیبایی،  و  جلوه  تدریس 
رنگ ها، تضاد رنگ ها

انجام فعالیت کالسی صفحه 19، تدریس طبقه بندی ظروف سرامیکی بر اساس طرح، تدریس رسم 514
طرح، انجام فعالیت کالسی صفحه 23 و 24 توسط هنرجو

انجام فعالیت کالسی و تحقیق کنید صفحه 26، انجام فعالیت کالسی صفحه 27 توسط هنرجو614

ارزشیابی شایستگی های فنی و غیرفنی پودمان 7141

82

ک
امی

سر
در 

ب 
لعا

رد 
ارب

ل ک
حلی

ت

4
تدریس اهمیت و نقش لعاب در محصوالت سرامیکی، تعریف لعاب، انجام فعالیت کالسی صفحه 31 
توسط هنرجویان، انجام تحقیق کنید صفحه 32 توسط هنرجویان، تدریس اجزای تشکیل دهنده 

لعاب، تدریس دگرگون سازها، سدیم اکسید و پتاسیم اکسید، لیتیم اکسید و سرب اکسید

تدریس نکات ایمنی و بهداشت کار با مواد سربی، کلسیم اکسید و منیزیم اکسید، روی اکسید و 924
باریم اکسید، اکسیدهای واسطه )آلومینیوم اکسید و زیرکونیوم اکسید(

تدریس شبکه سازها )سیلیسیم اکسید و بور اکسید(، تدریس نمایش آمیز لعاب، فرمول زگر، انجام 1024
فعالیت های کالسی صفحه 40

1124
تدریس انواع لعاب، دسته بندی انواع لعاب از نظر روش آماده سازی، لعاب فریتی، فریت سازی، انجام 
فعالیت کالسی صفحه 42 توسط هنرجویان، تدریس لعاب خام، دسته بندی لعاب ها از نظر خواص 
نوری )لعاب شفاف و نیمه شفاف و اُپک، براق و مات(، انجام تحقیق و فعالیت های کالسی صفحه 47

1224
تدریس دسته بندی لعاب از نظر دمای پخت، لعاب های خاص، لعاب تبخیری، لعاب های احیایی، انجام 
تحقیق کنید صفحه 48، تدریس لعاب لوستر، لعاب زرین فام، لعاب سالدون، لعاب قرمز چینی، دونده، 

تََرک دار و پوست ماری، لعاب بلوری، انجام تحقیق کنید صفحه 50 توسط هنرجویان

تدریس رنگ، جوهر و آماده سازی لعاب رنگی، اکسید فلزهای واسطه، انجام تحقیق کنید و پاسخ 1324
به پرسش صفحه 55 توسط هنرجویان، تدریس آماده سازی لعاب

1424
تدریس کنترل کیفی لعاب، )دوغاب لعاب، مذاب لعاب(، انجام فعالیت کالسی صفحه 58، تدریس 
گرانروی و مقاومت به خوردگی شیمیایی، کشش سطحی، انبساط حرارتی، پاسخ به پرسش صفحه 

59 توسط هنرجویان

مجتمع ساختن ارزشیابی های فنی و غیرفنی انجام شده در جلسات پودمان 15242
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سال تحصیلی: 98ـ97رشته/مهارت: سرامیکزمینه: صنعتشاخه: فنی و حرفه ای

تعداد واحد تئوری: 4     عملی:        کل: 4پایه: دوازدهمعنوان درس: دانش فنی تخصصی

تعداد هفته های آموزشی: 37هدف کلی: کسب شایستگی های فنی و غیرفنی فرایند تولید محصوالت سرامیکی و کسب اطالعات فنی

استان:                   منطقه/ناحیه:                   آموزشگاه:نام هنرآموز:

163

گیر
ود

 خ
واد

ی م
رد

ملک
ی ع

ند
قه ب

طب

تدریس مفاهیم ورودی مواد خودگیر، معرفی سیمان، مواد اولیه اصلی سیمان، انواع سیمان، انجام 4
تحقیق کنید و کنجکاوی صفحه 71 توسط هنرجویان

تدریس مطلب مربوط به عامل تفاوت رنگ انواع سیمان، تولید سیمان، تشریح نمودار مراحل تولید 1734
سیمان پرتلند

تدریس خنک کن دوار، خنک کن سیاره ای، خنک کن شبکه ای، انجام فعالیت کالسی صفحه 183482

انجام تحقیق کنید صفحه 83، تدریس مطلب استفاده از مواد خودگیر در ساخت سنگرها و تجهیز 1934
سازه های مورد نیاز دفاع مقدس، تدریس گچ، انواع گچ، انجام فعالیت کالسی صفحه 87

تدریس عنوان کلسیم سولفات و فازهای آن، جدول انواع گچ و کاربردهای آن، انجام فعالیت کالسی 2034
و پاسخ به پرسش صفحه 89 توسط هنرجویان

انجام تحقیق کنید و فکر کنید صفحه 90 توسط هنرجویان، تدریس کوره های چاهی، کوره های 2134
تابه ای، کوره های دوار، ویژگی های گچ، انجام گفت وگو کنید و کنجکاوی صفحه 93 توسط هنرجویان

2234
زمان  در  مؤثر  عوامل  گچ،  و  آب  نسبت  تعیین  عملی  و  تئوری  روش  مبحث مالت گچ،  تدریس 
گیرش، انبار کردن گچ، پاسخ به پرسش صفحه 95 توسط هنرجویان، تدریس آهک، گیرش آهک، 

انجام تحقیق کنید و فکر کنید صفحه 96 توسط هنرجویان، تدریس انواع کوره های آهک پزی

ارزشیابی شایستگی های فنی و غیرفنی پودمان 23343

244

سوز
م ن

جر
 و 

زها
گدا

دیر
رد 

ارب
ک

انجام فکر کنید صفحه 102، آشنا کردن هنرجویان با مواد دیرگداز، تدریس وظایف دیرگدازها، 4
انجام فعالیت کالسی صفحه 103، دسته بندی دیرگدازها

انجام فعالیت کالسی صفحه 107، تدریس تحمل دمایی دیرگدازها، سنجش دیرگدازی با مخروط های 2544
استاندارد، انجام فعالیت کالسی صفحه 113

انجام فکر کنید و فعالیت های کالسی صفحه 114، تدریس روش های تولید دیرگدازهای شکل دار، 2644
آماده سازی مواد اولیه و شکل دهی آجر شاموتی

تدریس روش های تولید دیرگدازهای بی شکل، دسته بندی دیرگدازهای بی شکل، روش های نصب 2744
دیرگدازهای بی شکل

تدریس آماده سازی مواد اولیه، بافت دیرگدازها، نسوز چینی2844

تدریس اَنکرها، انجام فکر کنید و فعالیت کالسی صفحه 125 توسط هنرجویان، تدریس پتوها و 2944
الیاف دیرگداز، انجام فکر کنید صفحه 130

ارزشیابی شایستگی های فنی و غیرفنی پودمان 30444
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فصل 1: تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

سال تحصیلی: 98ـ97رشته/مهارت: سرامیکزمینه: صنعتشاخه: فنی و حرفه ای

تعداد واحد تئوری: 4     عملی:        کل: 4پایه: دوازدهمعنوان درس: دانش فنی تخصصی

تعداد هفته های آموزشی: 37هدف کلی: کسب شایستگی های فنی و غیرفنی فرایند تولید محصوالت سرامیکی و کسب اطالعات فنی

استان:                   منطقه/ناحیه:                   آموزشگاه:نام هنرآموز:

315

نی
ت ف

العا
 اط

ب
کس

4
توسط هنرجویان،  به سؤال صفحه 135  پاسخ   ،ceramics فنی  اطالعات  تدریس مطالب کسب 
انجام فعالیت کالسی صفحه 136 توسط هنرجویان، تدریس glass، انجام فعالیت کالسی صفحه 

137 و 138 توسط هنرجویان

3254
توسط   139 صفحه  کالسی  فعالیت  و  صفحه  دوم  کالسی  فعالیت  انجام   ،refractories تدریس 
هنرجویان 138، تدریس مطالب صفحه 140 توسط هنرآموز، انجام فعالیت کالسی صفحه 140 توسط 

melting points of refractories هنرجویان، تکمیل جدول صفحه 141 توسط هنرجویان، تدریس

3354

انجام فعالیت کالسی صفحه 143 توسط هنرجویان، تدریس cement، انجام فعالیت کالسی صفحه 
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تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک

در تصویر ورودی کارخانه فریت سازی نشان داده شده است. کوره های فریت سازی 
در حال ذوب مواد اولیه مشاهده می شود.

صفحۀ 30 شکل 1: از هنرجو انتظار می رود با نگاه کردن به شکل 1 تشخیص 
دهد روی بوتۀ سمت راست الیه ای شیشه ای وجود دارد که در این شکل بّراق نیز 
است. در این شکل براق شدن سطح بدنه با لعاب کاری مشاهده می شود که این 

ویژگی را می توان با اعمال لعاب ایجاد کرد.
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صفحۀ 30 نمودار 1:
مهم ترین ویژگی هایی که لعاب در بدنه ایجاد می کند فهرست شده است تا هنرجو 
پس از آشنایی با تعریف علمی لعاب، به اهمیت استفاده از آن پی ببرد. همچنین 
این مطالب یک یادآوری از کتاب تولید سرامیک به روش دستی است که در آن 

هنرجو به انجام عملِی اعمال لعاب پرداخته بود. 

صفحۀ 30 شکل 2: 
همان طور که در شکل 2 مشاهده می شود هنرآموز یک نمونه آجر ساختمانی، 
کاشی و بشقاب چینی تهیه کرده و به کالس می آورد، سپس هنرجو کیفیت 
سطح آنها را بررسی می کند و پی می برد که سطح آجر زبر و خشن است و 
در مقابل سطح کاشی و بشقاب چینی صاف و شیشه ای است. پس از انجام 
فعالیت کالسی، هنرجو ویژگی صاف بودن سطح کاشی و بشقاب چینی را به 
علّت حضور الیۀ شیشه ای درک می کند و آماده می شود تا با مفهوم لعاب و 
سایر ویژگی هایی که در بدنه ایجاد می کند آشنا شود. الزم است که هنرآموز 
گرامی ویژگی هایی از لعاب مانند پوشاندن رنگ بدنه، بهداشتی کردن، افزایش 

استحکام را با کمک نمونه ها شرح دهد.

فعالیت کالسی

       الف( آجر ساختمانی                           ب( کاشی                               ج( بشقاب چینی

نقش لعاب

 تزئین  و زیبایی

پوشاندن 
سطح ناصاف

مقاومت در 
برابر 

نفوذ رطوبت

افزایش 
استحکام 
مکانیکی

 افزایش 
مقاومت 
شیمیایی

 بهداشتی 
شدن سطوح
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صفحۀ 31:
 در این فعالیت هنرجو با نگاه کردن به تصاویر جدول 1 و با توجه به بّراق 
است  آموخته  تاکنون  و همچنین مطالبی که  نور  بازتاب  یا  و  بودن سطح 
دارای  محصوالت  است.  لعاب  دارای  محصول  کدام  که  می دهد  تشخیص 

با  مشخص شده اند. لعاب 
جدول 1

فعالیت کالسی

صفحۀ 32:
هنرجو با مراجعه به کتاب های تاریخی، اینترنت و یا بازدید بناهای تاریخی، 
کاربرد لعاب در بخش های مختلف را مشاهده می کند و اهمیت استفاده از 
لعاب بیش از پیش آشکار می شود. به عنوان مثال هنرجو ممکن است به 
این نکته پی ببرد که استفاده از کاشی های لعاب دار عالوه بر حفظ مکانیکی 
بنا، باعث خلق آثار هنری بدیعی به خصوص در بناهای تاریخی به خصوص 
مساجد و مکان های مذهبی شده است. در شکل زیر نمونه ای از کاشی کاری 

تاریخی آورده شده  بناهای  در 
است.

تحقیق کنید

کاشی کاری مسجد امام در 
شهر اصفهان
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صفحۀ 32 نمودار 2:
مهم ترین اکسیدهای تشکیل دهنده اجزای لعاب در نمودار 2 آورده شده است. 

دسته بندی اجزای تشکیل دهندۀ لعاب

باید توجه داشت برخی از اکسید ها ممکن است در دو دسته حضور داشته باشند. 
جهت آشنا کردن هنرجویان با این نمودار می توان مثال یک ساختمان با اسکلت 
و  گرفته  قرار  کنار هم  با جوش خوردن  تیر آهن ها  آن  در  بیان کرد که  را  فلزی 
اسکلت اصلی ساختمان را تشکیل می دهند )مانند اکسید های شبکه ساز(؛ مصالحی 
مانند آجر با کنار هم قرار گرفتن، فضاهای خالی را پر می کنند )مانند اکسید های 
واسطه( و موادی مانند مالت و سیمان دو جزء قبلی را به هم چسبانده و در کنار 
هم نگه می دارند )مانند اکسید های گدازآور(. نمودار 2 طرح کلی از مطالب مربوط 
به اکسید های تشکیل دهندۀ لعاب در ذهن هنرجو ایجاد می کند و نقش هر دسته 

را تا حدودی مشخص می کند.

صفحۀ 33: سدیم اکسید و پتاسیم اکسید
سدیم اکسید گدازآور قوی تری نسبت به پتاسیم اکسید است؛ با این وجود هر دو 

دارای ویژگی ها و رفتار مشابهی هستند. 
سدیم اکسید )Na2O( دارای ویژگی های زیر است:

وسیعی  دمایی  محدودۀ  در  و  است  متداول  گدازآور  قوی ترین  اکسید  سدیم   1
از حدود 550 تا 1300 درجۀ سلسیوس کاربرد دارد. سدیم اکسید مورد نیاز در 
لعاب های خام از فلدسپات و در لعاب های فریتی از فلدسپات و سدیم کربنات تأمین 

می شود. در فریت ها مقدار سدیم اکسید، دو برابر مقدار موجود در فلدسپات است.

دگرگون ساز )قلیایی(: 
باعث کاهش نقطه ذوب 

لعاب می شود.

واسطه )خنثی(: بسته به 
شرایط گاهی شبکه ساز و 
گاهی دگرگون ساز است.

شبکه ساز )اسیدی(: 
اسکلت و پایۀ لعاب را 

می سازد.

 Na2O, K2O, Li2O,
 PbO, CaO, BaO,

MgO, ZnO

Al2O3, ZrO2

SiO2, B2O3

اجزای 
تشکیل دهنده لعاب
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2 سدیم اکسید لعاب روشن و بّراق تولید می کند.
3 سدیم اکسید به مس، کبالت و آهن در رنگ زایی کمک زیادی می کند )مقدار 

زیاد قلیایی و مقدار کم آلومینا شدیدترین حالت رنگ ها را ایجاد می کند(.
شیمیایی  مقاومت  دارای  اغلب  سدیم  اکسید  باالی  مقادیر  حاوی  لعاب های   ٤
مانند  بنابراین اکسیدهای دیگری  برمی دارند؛  به راحتی خراش  پایینی هستند و 
و  االستیسیته  کششی،  استحکام  پایداری،  ویژگی  تا  است  نیاز   MgO و   CaO

مقاومت به شست وشو ایجاد شود. 
٥ ایجاد رنگ روشن با استفاده زیاد از Na2O باعث عدم تطابق ضریب انبساط 
حرارتی لعاب و بدنه می شود. سدیم اکسید ضریب انبساط حرارتی باالتری نسبت 
به سایر اکسیدها دارد و باعث ایجاد عیب تََرک می شود، به خصوص در لعاب هایی 
که فاقد سیلیس و یا آلومینا هستند. بنابراین در لعاب های دارای فلدسپات باال 
)باالی 35 تا 40 درصد( احتمال ایجاد عیب تََرک بیشتر خواهد بود. در وضعیتی 
که ایجاد یک جلوه رنگی نیاز به مقدار باالی سدیم  اکسید داشته باشد )به عنوان 
مثال آبی حاصل از مس( ممکن است نیاز باشد تا ضریب انبساط حرارتی بدنه 
تنظیم شود تا عیب تََرک ایجاد نشود، در این حالت باید ضریب انبساط حرارتی 

بدنه باال باشد.

پتاسیم اکسید )K2O( دارای ویژگی های زیر است:
1 پتاسیم اکسید معموالًً نسبت به سدیم اکسید باعث ایجاد گرانروی باالتری در 

مذاب می شود. 
2 پتاسیم اکسید نسبت به سدیم اکسید سنگین تر است و پس از سرب، روشن ترین 
رنگ ها را در بین گدازآورها ایجاد می کند. در حالتی که لعاب های روشن تر، بّراق تر 
و دارای محدودۀ پخت وسیع تر مورد نظر باشد نسبت به سدیم اکسید ترجیح داده 
  SiO2  -  PbO  -  K2O پایه  از فرمول  استفاده  با  زیبایی  لعاب های رنگی  می شود. 

ساخته می شود. 
3 این اکسید به عنوان یک اکسید پایدار و قابل پیش بینی در نظر گرفته می شود. 
مانند سدیم اکسید دارای ضریب انبساط حرارتی باالیی است و احتمال ایجاد عیب 
تََرک را در لعاب افزایش می دهد، البته شدت ایجاد عیب تََرک پتاسیم اکسید به 

اندازه سدیم اکسید نیست.
٤ اکسیدهای قلیایی همچنین باعث افزایش قابلیت حاللیت سرب می شوند. 
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جدول 2

صفحۀ 3٤: لیتیم اکسید
لیتیم اکسید )Li2O( دارای ویژگی های زیر است:

پتاسیم اکسید  و  از سدیم اکسید  بعد  1 ویژگی گدازآوری و کاهش گرانروی آن 
است.

2 سبک ترین، کوچک ترین و واکنش پذیرترین اکسید گدازآور است. 
3 همراه با سدیم اکسید و پتاسیم اکسید، جزء گروه قلیایی محسوب می شود. 

٤ به علت وزن مولکولی کم، اضافه کردن مقدار کمی از این اکسید مقدار زیادی 
لیتیم اکسید به صورت مولی به لعاب اضافه می کند. 

٥ در دماهای پایین همراه با بور اکسید و سدیم اکسید نقش ذوب کننده دارد. 
٦ لیتیم کربنات؛ اصلی ترین منبع تأمین لیتیم است که نقطه ذوب بسیار پایینی 

دارد و بسیار واکنش پذیر و گدازآوری قوی است.
٧ در فریت و لعاب گرانروی را کاهش می دهد و در نتیجه روانی این پوشش ها 
پایین  را  پخت  دمای  و  داده  کاهش  را  لعاب1  رسیدن  زمان  و  می یابد  افزایش 

می آورد.
افزایش  درجه  چند  تا  را  لعاب  بّراقّیت  لیتیم اکسید  درصد  یک  کردن  اضافه   ٨
می دهد و افزودن مقداری بیشتر تا حدود 3 درصد، دمای ذوب را به اندازه چند 

شماره مخروط کاهش می دهد و بر کشش سطحی مذاب اثر می گذارد.
مقاومت  افزایش  باعث  استفاده شود  لعاب  در  مول   0/1 تا  کم  میزان  به  ٩ چنانچه 
شیمیایی لعاب به خصوص در برابر اسیدها می شود. لیتیم اکسید گران تر از سدیم اکسید 
به میزان  لعاب  شیمیایی  مقاومت  تقویت  برای  بنابراین  است،  پتاسیم اکسید  و 

کمی جایگزین سدیم اکسید و پتاسیم اکسید می شود.
maturing time ـ1

سالدون  لعاب  یک  روبه رو،  شکل  در 
تََرک های  دارای  که  می شود  مشاهده 

چیست؟ آن  علت  است.  زیادی 
 Na2O مقدار زیاد فلدسپات، اکسیدهای
و K2O را فراهم می کند. این دو اکسید 
مناسب  رنگ  دارای  و  درخشنده  لعابی 
ایجاد می کنند اما مقدار زیاد آنها باعث 
لعابی که  ایجاد عیب تََرک می شود. هر 
دارای 45 درصد یا بیشتر فلدسپات است 
ممکن است این عیب در آن ایجاد شود.
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10 ضریب انبساط حرارتی آن خیلی کمتر از سدیم اکسید و پتاسیم اکسید است و 
جهت ساخت لعاب ها و بدنه های مقاوم به شوک حرارتی به کار می رود.

11 رنگ های شدید را در لعاب های دارای آلومینای کم و قلیایی زیاد ایجاد می کند.
12 در صورتی که جدا از سایر اکسیدهای قلیایی استفاده شود می تواند عیب حباب 

ایجاد کند. 
در برخی از سیستم ها افزودن مقدار کمی لیتیم اکسید در حین پخت، باعث واکنش 
آن با کوارتز شده و از تبدیل آلفا ـ بتاکوارتز در حین سرمایش جلوگیری می کند.

صفحۀ 3٤: سرب اکسید
سرب اکسید )PbO( دارای ویژگی های زیر است:
1 یکی از اکسید های فلزی گدازآور محسوب می شود.

2 به راحتی با سیلیس واکنش می دهد و سیلیکات سربی دارای نقطه ذوب پایین 
تشکیل می دهد که دارای بّراقیت باال ولی خواص فیزیکی و مکانیکی پایین است. 
سنگین ترین اکسید است و در کنار اکسید های رنگ زا و رنگ دانه ها رنگ های بسیار 

زیبایی ایجاد می کند. 
3 لعاب های سربی مقاومت باالیی به ورقه شدن نشان می دهند.

٤ سرب، عیوب را روی سطح نهایی پخته شده پنهان می کند.
٥ سرب کربنات یک منبع مطلوب سرب است که بسیار خالص است و اندازۀ ذّرات 
بسیار ریزی دارد اما در لعاب های خام کاربردی ندارد زیرا در دماهای 1050 تا 

1150 درجۀ سلسیوس بخار می شود.
و  می شود  گسترده  پخت  محدودۀ  و  کم  حرارتی  انبساط  ایجاد  باعث  سرب   ٦

گرانروی و تمایل به بلوری شدن را کاهش می دهد.
٧ در ترکیب با بوریک اسید جهت حل مشکالت تََرک استفاده می شود و مقاومت 

شیمیایی را افزایش می دهد.
٨ مشکالت سرب عبارت اند از: طبیعت سّمی آن، تبخیر، از دست رفتن بّراقیت در 
دمای پخت باال، کدر شدن درخشندگی پس از استفاده طوالنی و مقاومت سایشی کم

جدول 3

سطح بّراق و درخشندۀ کاشی دارای لعاب سربی

درخشنده  سطوح  سربی  لعاب های 
خوبی  به  رنگ کننده  ها  با  و  دارند 
مقدار  که  وقتی  حتی  دارند،  تعامل 
با  ایجاد رنگ های  رنگ کننده ها جهت 

جالی فلزی به اندازه کافی زیاد باشد.
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صفحۀ 3٥: کلسیم اکسید
کلسیم اکسید )CaO( دارای ویژگی های زیر است:

1 به تنهایی در مقابل ذوب شدن حتی تا درجه حرارت های حدود 2600 درجۀ 
اکسید،  پتاسیم  و  اکسید  سدیم  شدن  اضافه  با  اما  می کند،  مقاومت  سلسیوس 
در  اکسید  کلسیم  می شود.  فعال  احیایی  اتمسفر  در  هم  و  اکسیداسیون  در  هم 
حالتی که از والستونیت نسبت به حالتی که از کلسیم کربنات تأمین شود راحت تر 
در  تفاوت  و  گدازآورها  سایر  و  اکسید  کلسیم  بین  هم افزایی  این  می شود.  ذوب 
مکانیزم گدازآوری باعث شده است که بین متخصصین دربارۀ ماهیت گدازآوری 
آن اختالف نظر وجود داشته باشد )منیزیم اکسید نیز این گونه است و به تنهایی 

گدازآور نیست(.
2 یک گدازآور اصلی در لعاب های دما پخت متوسط و باال است و فعالیت خود 
را در حدود 1100 درجۀ سلسیوس آغاز می کند. در بدنه های دماپخت باال باید با 
احتیاط استفاده شود زیرا ویژگی گدازآوری فعال آن می تواند باعث ذوب شدن بدنه 
شود. کلسیم اکسید یک گدازآور متوسط در محدودۀ دمایی مخروط شماره های 5 

تا 6 است، اما در محدودۀ دمای مخروط شماره 10 بسیار فعال است.
3 معموالًً سختی لعاب را افزایش می دهد و آن را در برابر خراش و اسید مقاوم 
می کند. در مقایسه با تمامی  اکسیدهایی که به عنوان دگرگون ساز در لعاب استفاده 

می شوند باعث افزایش سختی و مقاومت شیمیایی لعاب می شود.
٤ کلسیم اکسید زیر مخروط شمارۀ 4 به عنوان گدازآور در لعاب مؤثر نیست اما 
در مقادیر کم )کمتر از 10 درصد( در لعاب ارتن وری به خصوص همراه با سرب، 
سدیم کربنات و پتاسیم کربنات حل می شود تا سختی و مقاومت شیمیایی لعاب 
را افزایش دهد. همچنین در لعاب های فاقد سرب می تواند به کاهش عیب تََرک 
کمک کند. در مقادیر بیشتر )حدود 30 درصد( به رشد بلور ها کمک می کند که 

می تواند جلوه های دکوری زیبا ایجاد کند و لعاب را مات کند.
٥ لعاب های دارای مقدار زیاد کلسیم اکسید تمایل به بلوری شدن دارند. این به 
یا  و  باال  دماهای  در  کلسیم اکسید  توسط  شده  ایجاد  مذاب  باالی  سّیالیت  علت 
می توانند  پخت  سریع  لعاب های  است.  بلور  تشکیل  برای  کلسیم اکسید  آمادگی 
مقادیر بیشتری کلسیم اکسید داشته باشند زیرا سرمایش سریع فرصت بلوری شدن 

را ایجاد نمی کند.
٦ محدودۀ پخت لعاب را وسیع تر می کند، این مورد برای لعاب های صنعت چینی 

کلسیم اکسید و منیزیم اکسید دارای اثرات دوگانه هستند به عنوان مثال در 
شرایطی گدازآور و در شرایطی دیرگداز هستند.

نکته
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که سیکل پخت وسیع دارند بسیار مطلوب است.
٧ به علت ضریب انبساط حرارتی کمتر نسبت به سدیم اکسید و پتاسیم اکسید از 
ترک ها جلوگیری می کند، بهترین و مؤثرترین اکسید در ایجاد پیوند بین بدنه و 

لعاب در فرایند پخت است.
٨ دولومیت )CaO.MgO.2CO2( ماده ای است که کلسیم اکسید و منیزیم اکسید 
 MgO و CaO را تأمین می کند و به علت ارزان بودن و فراوانی، چنانچه در آمیز

وجود داشته باشد نسبت به سایر منابع ترجیح داده می شود.
منابع  سایر  به  نسبت  که  است  سیلیکاتی  کلسیم   ،)CaO.SiO2( والستونیت   ٩
علت  به  فریت  و  فلزی  لعاب های  و  پرسالن  بدنه ها،  لعاب،  در  اما  است  گران تر 

ویژگی های مطلوب استفاده می شود.
جدول ٤

تأثیر افزودن CaO در لعاب حاوی آهن اکسید

آهن  درصد   10 دارای  لعاب  دو  هر 
لعاب  در  آهن اکسید  هستند،  اکسید 
و  رسیده  اشباع  حالت  به  چپ  سمت 
لعاب حین سرمایش بلوری شده است. 
ترکیب لعاب سمت راست مشابه است 
با این تفاوت که 5 درصد کلسیم کربنات 
به آن اضافه شده است، این مقدار باعث 
حین  آهن اکسید  بیشتر  تا  است  شده 
از  و  بماند  باقی  ترکیب  در  سرمایش 
بلوری شدن جلوگیری کند و در نتیجه 

لعابی بّراق ایجاد شود.

صفحۀ 3٥: منیزیم اکسید
منیزیم اکسید )MgO( دارای ویژگی های زیر است:

1 از لحاظ خواص مشابه CaO است و از نظر خواص مطلوب بعد از CaO قرار 
دارد.

 )CaO( و کلسیم اکسید )BaO( باریم اکسید ،)SrO( 2 همراه با استرانسیم اکسید
درجۀ   2800 حدود  باالیی  ذوب  دمای  است.  خاکی  قلیایی  اکسید های  جزء 
سلسیوس دارد اما همراه با برخی اکسید ها تشکیل یوتکتیک داده و در دماهای 

پایین تر ذوب می شود.
3 وقتی که به عنوان گدازآور ثانویه در لعاب های دما باال استفاده شود به خوبی 
بّراق  لعاب های  در  و می تواند  )در حدود 1170 درجۀ سلسیوس(  ذوب می شود 

حضور یابد. فریت ها در درجه حرارت های متوسط به روشی مشابه عمل می کند.
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٤ بر روی خواص نوری لعاب تأثیر بسزایی دارد، تا 0/4 مول بّراقیت لعاب را به 
میزان قابل توجهی افزایش می دهد، بیشتر از 0/4 مول باعث کاهش بّراقیت لعاب 

می شود و با افزایش مقدار آن از 0/6 مول، لعاب کاماًل مات می شود. 
٥ کشش سطحی لعاب را افزایش می دهد و باعث ایجاد عیوبی مانند جمع شدگی، 

موج دار شدن و خزش در لعاب می شود.
٦ منیزیم اکسید ضریب انبساط لعاب را پایین می آورد، در نتیجه احتمال ایجاد 
البته در صورتی که بیشتر از 0/1 مول استفاده شود  عیب تََرک کاهش می یابد. 

بّراقیت را تحت تأثیر قرار می دهد. 
٧ منیزیم اکسید برای لعاب های دارای رنگ روشن گزینه مناسبی نیست و اثر 

نامطلوبی در برخی زیر لعابی ها دارد.
را  لعاب  مذاب  گرانروی  قلیایی ها  به سایر  نسبت  منیزیم اکسید  که  آنجایی  از   ٨
افزایش می دهد، باعث سفتی مذاب می شود و می تواند برای کنترل سّیالیت مذاب 
به کار رود )به روشی مشابه آلومینا( و همچنین از بلوری شدن جلوگیری می کند. 

وقتی که همراه با کلسیم اکسید به کار می رود دیرگداز محسوب نمی شود.
٩ در بدنه های دما پایین به عنوان کاتالیست جهت تبدیل کوارتز به کریستوبالیت 
به کار می رود که ضریب انبساط حرارتی بیشتری دارد و در نتیجه از عیب تََرک 

جلوگیری می کند.
10 منیزیم اکسید تبخیر نمی شود.

صفحۀ 3٦: روی اکسید
روی اکسید )ZnO( دارای ویژگی های زیر است:

1 روی اکسید در قلیایی های قوی و اسیدها محلول است.
2 در مقادیر کم به عنوان گدازآور نقش دارد. در صورتی که بور اکسید در دماهای 
متوسط گدازآور اصلی باشد، روی اکسید در برخی لعاب ها اثر آن را تقویت کرده و 
گاهی به طور کامل جانشین بور اکسید می شود. هیچ ترکیبی از مواد اولیه متداول 
مانند فلدسپات، کائولن، سیلیس، کلسیم کربنات، دولومیت و تالک در درجه حرارت 
مخروط شماره 6 به طور مناسب ذوب نمی شود، در حالی که افزودن 5 درصد روی 
این مقدار  از  افزودن بیشتر  با  بّراق تبدیل کند.  لعاب  می تواند مخلوط را به یک 
بّراق می سازد. روی اکسید وقتی به عنوان گدازآور استفاده  لعابی بسیار سّیال و 

می شود، به طور قابل مالحظه ای ضریب انبساط حرارتی لعاب را کاهش می دهد.
می دهد.  افزایش  را  ماتی  و  شدن  بلوری  شود  استفاده  باال  مقادیر  در  وقتی   3
همچنین ممکن است عیوب دیگری مانند حفره، سوراخ سنجاقی، تاول و خزیدگی 
نیز ایجاد شود. علت این مورد اندازه ذّرات ریز است که باعث انقباض لعاب هنگام 
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سرد شدن و کشیدن بخش های لعاب به سمت هم در زمان پخت می شود.
٤ روی اکسید به تنهایی تا دماهای باال پایدار است ولی در لعاب به عنوان گدازآور 
عمل کرده و حل می شود. تا حدود 1800 درجۀ سلسیوس پایدار است ولی در 
محیط احیایی فلز روی آزاد شده و چون فلز روی دمای ذوب کمی دارد به راحتی 
ذوب می شود و به حالت بخار شدن )جوشیدن( می رسد که در نتیجه باعث ایجاد 

عیوب زیادی در لعاب می گردد.
٥ در کنار سایر اکسیدهای رنگ زا باعث ایجاد رنگ های گوناگون می شود.

٦ استفاده از روی اکسید در لعاب های استاندارد به دلیل قیمت باالتر، مشکل در 
ایجاد برخی رنگ ها و افزایش قابلیت انحالل لعاب محدود می شود. روی به عنوان 

ماده ای خطرناک تلقی نمی شود.

صفحۀ 3٦: باریم اکسید
باریم اکسید )BaO( دارای ویژگی های زیر است:

1 از لحاظ خواص مشابه ZnO است و میزان تأثیر آن کمتر از ZnO است.
کلسیم اکسید  و   )MgO( منیزیم اکسید   ،)SrO( استرانسیم اکسید  با  همراه   2

)CaO(، جزء اکسیدهای قلیایی خاکی محسوب می شود. 
3 سنگین ترین اکسید گدازآور است که ویژگی دوگانه دارد.

٤ مانند ZnO با اکسید های رنگی باعث ایجاد رنگ های گوناگون می شود.
٥ باریم اکسید ضریب شکست نور باالیی ایجاد می کند و کیفیت رنگ های داخل 

لعاب را افزایش می دهد.
فعال  پایین  اما در دماهای  دارد  نقش  فعال  عنوان گدازآور  به  مقادیر کم  ٦ در 
نیست. بّراقیت، االستیسیته، استحکام مکانیکی و مقاومت به اسید و خوردگی را 

افزایش می دهد.
وارد  لعاب  در  و سرب  منیزیم اکسید  بین کلسیم اکسید،  باریم اکسید خواصی   ٧
می کند. محصولی چگال تر، درخشنده تر اما کم دوام تر نسبت به کلسیم اکسید ایجاد 
می کند. در مذاب احیا نمی شود در نتیجه بی رنگ نمی شود. در صورتی که تجزیه 
شود به عنوان گدازآور عمل می کند و به ایجاد ساختاری مات کمک می کند. به 
شود  ترکیب  کامل  طور  به  وقتی  ولی  می شود  سیلیکات ها  تشکیل  باعث  کندی 

گدازآور فعالی است.
با سایر اکسید های گدازآور که امکان ترکیب شدن داشته باشد همراه  ٨ وقتی 
شود ذوب کنندۀ مؤثری خواهد بود. یوتکتیک قوی با بوراکسید می سازد که لعاب 
جامد  سلسیوس  درجۀ   500 دمای  از  پایین تر  که  می کند  ایجاد  بّراقی  و  روان 

می شود.
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صفحۀ 3٦: آلومینیوم اکسید
آلومینیوم اکسید )Al2O3( دارای ویژگی های زیر است:

1 به طور عمده از طریق رس ها، فلدسپات و فریت وارد لعاب می شود. در ساختار 
شیشه ای تشکیل شده توسط اکسیدهای ذوب شده نقش مهمی دارد، باعث پایداری 

مذاب و مقاومت شیشه تشکیل شده می شود.
2 آلومینیوم اکسید موجود در کائولن و فلدسپات با سیلیس پیوند دارد و در مذاب 
لعاب حل می شود. آلومینیوم اکسید به صورت آلومینیوم هیدرات یا کلسینه شده 
نتیجه  در  است.  استفاده  مورد  پیشرفته  سرامیک های  در  و  است  دیرگداز  بسیار 
آلومینا منبع مناسبی برای تهیۀ این اکسید برای لعاب نیست زیرا به راحتی ذوب 
نمی شود و اکسید را فراهم نمی کند. البته نوع هیدراته در صورتی که دانه بندی 

بسیار ریزی داشته باشد می تواند برای مات سازی لعاب به کار رود.
3 در شیشه با توجه به روش شکل دهی آن امکان استفاده کمتر از آن وجود دارد 
ولی در لعاب در صورت عدم استفاده لعاب شره کرده و به شدت تََرک دار می شود.
 CaO ٤ هرچند که آلومینا به دیرگدازی معروف است اما اکسیدهای دیگری مانند
و MgO حتی در دماهای باالتر ذوب می شوند. علت تفاوت در این است که وقتی 
آلومینیوم اکسید با دیگر اکسیدها ترکیب می شود ویژگی دیرگدازی خود را حفظ 
می کند اما اکسید هایی مانند CaO و MgO با اکسید های دیگر واکنش داده و 

گدازآور می شوند.
٥ جریان مذاب لعاب را کنترل کرده و از شره کردن آن از روی بدنه جلوگیری 
بین  قوی  پیوندی  ایجاد  به  که  می شود  نامیده  واسطه  اکسید  این رو  از  می کند. 
اتم  از طریق   SiO2 با  اکسید  آلومینیوم  SiO2 کمک می کند. وقتی  و  گدازآورها 
از شبکه سیلیکاتی می شود و در  برقرار می کند، بخشی  پیوند  اشتراکی  اکسیژن 

نتیجه شّفافیت شیشه را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
٦ دمای ذوب را افزایش می دهد، استحکام کششی را بهبود بخشیده و انبساط 
حرارتی را کاهش می دهد، همچنین سختی و مقاومت شیمیایی را افزایش می دهد. 
را  و محدوده پخت  افزایش می دهد  را  لعاب  گرانروی  ترکیب،  به  آن  افزودن   ٧
افزایش می دهد. مقدار اضافه بر نیاز ممکن است باعث ایجاد عیوبی مانند خزش، 
سوراخ سنجاقی و سطح زبر شود. در این حالت افزودن مقدار کمی CaO گرانروی 

مذاب را کاهش می دهد و باعث آزادی حرکت آن می شود.
٨ اگرچه در بیشتر موارد افزودن آن باعث افزایش دمای ذوب می شود ولی در 

برخی از آمیزهای لعاب مقدار کم آن باعث کاهش دمای ذوب می شود.
٩ آلومینیوم اکسید و بوریک اسید در مواردی که ضریب انبساط کم مورد نیاز باشد 

مانند ظروف شیمیایی و پخت و پز از اجزای اصلی هستند.
10 حضور آلومینیوم اکسید در شیشۀ سیلیسی جدا شدن فازها را کاهش می دهد.
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11 در لعاب های سریع پخت بّراق که CaO فراوان وجود دارد مقدار آلومینیوم اکسید 
باید به مقدار کافی باشد تا از جدا شدن فازها و رشد بلورها جلوگیری کند.

هر دو فریت نشان داده شده، دارای ترکیب تقریباً یکسانی هستند. فریت سمت 
راست فاقد آلومینیوم اکسید و فریت سمت چپ دارای 10 درصد آلومینیوم اکسید 
حرارتی  انبساط  ضریب  کاهش  نیز  و  مذاب  گرانروی  افزایش  باعث  که  است 

می شود.

تأثیر حضور آلومینیوم اکسید در ترکیب فریت

صفحه های 3٦ و 3٧: زیرکونیوم اکسید
زیرکونیوم اکسید )ZrO2( دارای ویژگی های زیر است:

1 یک اکسید بسیار دیرگداز است، حتی نسبت به آلومینا دیرگدازتر است. مانند 
آلومینا ویژگی دیرگدازی خود را حتی در مخلوط با سایر اکسید ها حفظ می کند. 
به عنوان اُپَک کننده به لعاب ها اضافه می شود. به راحتی در لعاب حل نمی شود و 
در نتیجه در فرمول شیمیایی شرکت نمی کند. معموالًً به شکل زیرکونیوم سیلیکات 

زیرُکن استفاده می شود.
2 اضافه کردن زیرکونیم اکسید تا حدود 3 درصد به لعاب های شّفاف جهت بهبود 
سختی و مقاومت مفید است، زیرا مقادیر کم راحت تر حل شده و ایجاد حالت اُپَک 

نمی کند.
3 زیرکونیوم اکسید مقدار ضریب انبساط حرارتی لعاب را کاهش می دهد. 

٤ این اکسید سّیالیت مذاب لعاب را به علت نقطه ذوب باال و کشش سطحی باال 
کاهش می دهد.

٥ در جوهرها جهت تثبیت رنگ اضافه می شود تا مانند کپسولی سایر اکسیدهایی 
که امکان تبخیر دارند را دربرگیرد.
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از  استفاده  با  سفید  رنگ  ایجاد 
زیرکونیوم سیلیکات

به  شّفاف  لعاب  یک  می توان  چگونه 
رنگ سفید تولید کرد؟

افزودن  با  چپ  سمت  لعاب   1
10درصد زیرکونیوم سیلیکات به رنگ 
سفید درآمده است. این مکانیزم تقریباً 
انجام  قابل  لعاب شّفافی  نوع  برای هر 
همچنین  زیرکونیوم سیلیکات  است، 
نیز  رنگی  شّفاف  لعاب های  برای 
و  اکسیدی  محیط  در  و  دارد  کاربرد 
ترکیبات  است.  استفاده  قابل  احیایی 
زیرکونیوم امروزه اصلی ترین ماده برای 
سفید  لعاب های  تولید  و  کردن  اَپک 
بسیار   SnO2 به  نسبت  زیرا  است 
است  گران قیمت  چون  است.  ارزان تر 
در لعاب ها فقط برای اَپک کردن از آن 
استفاده می شود نه برای سایر خواص 

آن.

جدول ٥

جدول ٦

عیب خط چنگالی

دارای  شده  داده  نشان  ظرف  لعاب 
اُپَک کننده  عنوان  به  زیرکونیوم 
سطح  از  زیرکونیوم  دانه های  است. 
با  تماس  در  که  فلزی  و  آمده  جلو 
آن قرار گرفته است را ساییده است. 
خطوط ایجاد شده در اثر این سایش 
معروف  چنگالی«  »خط  عیب  به 

است.
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صفحۀ 3٧: سیلیس
سیلیس )SiO2( دارای ویژگی های زیر است:

1 توسط مواد مختلفی مانند رس ها و فلدسپات ها تأمین می شود. کوارتز یا پودر 
 K2O و Al2O3 است. در فلدسپات این اکسید با SiO2 سیلیس تقریباً 100 درصد
و Na2O ترکیب شده است. در لعاب جهت تأمین این اکسید حالت ترکیب شده با 
سایر اکسیدها مد نظر است، زیرا SiO2  به صورت مینرال به راحتی ذوب نمی شود.

2 اصلی ترین اکسید شبکه ساز در لعاب است. معموالًً بیش از 60 درصد بیشتر 
لعاب ها را تشکیل می دهد. 

3 دیرگداز است و در دمای باال ذوب می شود و در کنار سایر اکسیدها باعث ذوب 
شدن در دماهای پایین تر می شود.

٤ مقدار زیاد SiO2  در برابر Al2O3 لعابی بّراق تولید می کند )و برعکس(. این 
نسبت به نسبت سیلیس به آلومینا معروف است. اگر این نسبت کمتر از 6 یا بیشتر 
از 10 شود لعاب مات می شود و اگر بین این دو عدد باشد لعاب براق تولید می شود.
٥ افزایش مقدار آن نسبت به B2O3 باعث سختی، مقاومت و درخشندگی بیشتر 

لعاب می شود.
٦ تنظیم مقدار SiO2 و B2O3 دمای ذوب لعاب را تنظیم می کند.

٧ کاهش آن باعث افزایش سّیالیت مذاب لعاب می شود و افزایش آن دمای ذوب 
را افزایش داده، انبساط حرارتی را کاهش می دهد، سختی، بّراقیت، مقاومت در برابر 

اسید و شیشه ای شدن را افزایش می دهد.
٨ همراه با آلومینا و بوراکسید، پایین ترین انبساط حرارتی را بین اکسیدها دارد.

جدول ٧

تأثیر افزودن SiO2 بیش از حد مجاز

بیشتر  درصد   20 راست  سمت  لعاب 
خوبی  به  و  است  کرده  دریافت  سیلیس 
ذوب شده و سطح را بهتر پوشانده است، 
برابر  در  دارد،  بیشتری  بّراقیت  همچنین 
شست وشو مقاوم تر است، سخت تر است و 
ضریب انبساط حرارتی پایین تری دارد. در 
کل چنانچه در آمیز لعابی درصد سیلیس 
باعث  اگرچه  شود  استفاده  بیشتری 
افزایش دمای ذوب و گرانروی مذاب لعاب 
می شود ولی تمام خصوصیات لعاب مانند 
مقاومت شیمیایی، خواص نوری، مقاومت 

مکانیکی و حرارتی را افزایش می دهد.
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صفحۀ 3٧: بور اکسید
بور اکسید )B2O3( دارای ویژگی های زیر است:

1 یک شبکه ساز دارای نقطه ذوب پایین و ضریب انبساط حرارتی و کشش سطحی 
پایین است. در حضور این اکسید ذوب گرفتن لعاب تقریباً در کوره های معمولی با 

دماهای کمتر امکان پذیر است و سطحی بّراق و بدون ترک ایجاد می شود. 
2 در درجه حرارت پایین تر از مخروط شماره 10 افزودن این اکسید جهت ایجاد 
مذاب تقریباً ضروری است. سایر گدازآورها مانند ZnO لعاب را در مخروط شماره 
6 ذوب می کند ولی به دلیل مشکالتی در برخی از انواع لعاب کاربرد دارد. به سمت 
درجه حرارت های پایین تر مقدار مورد نیاز بوراکسید بیشتر می شود. در مخروط 
شماره 0/6 مقدار 0/5 مول بوراکسید نیاز است در حالی که در مخروط شماره 6 
مقدار 0/1 تا 0/2 مول مورد نیاز است. تقریباً تمام فریت های دما پایین و متوسط 

از این اکسید به عنوان مکانیزم ذوب استفاده می کنند.
3 تمامی مینرال های تأمین کننده B2O3 به جز کلمانیت در آب محلول هستند، 

در نتیجه آمیز این لعاب ها باید به صورت فریت باشد.
٤ بوریک اسید نقطۀ ذوب خاصی ندارد و نرم شدن و ذوب در محدوده 300 تا 
انجام می شود. پیوندهای بلورها در 300 درجه شروع به  700 درجۀ سلسیوس 
شکستن می کند و دسته هایی از اکسیدها با ذوب موضعی تشکیل می شود تا در 
مکانیزم  همین  نیز  بوری  فریت  در  دهد.  رخ  کامل  ذوب  سلسیوس  درجۀ   700

وجود دارد.
٥ دارای ماهیتی دوگانه است. تقریباً با اکثر اکسیدها در ترکیب لعاب واکنش داده 
و به عنوان گدازآور عمل می کند و از طرف دیگر مانند نوعی SiO2 دارای نقطه 

ذوب پایین عمل کرده و شبکه ساز است.
٦ بور به عنوان شبکه ساز دارای مزایایی است. لعاب های بوری می توانند جایگزین 
ترکیب شیمیایی سربی شوند )نقطۀ ذوب حدود 750 درجۀ سلسیوس(. در نتیجه 

بور در صنایع سرامیک کاربرد مهمی دارد. 
٧ ضریب انبساط حرارتی کم آن از عیب تََرک جلوگیری می کند. مقدار بهینه ای 
برای بوراکسید وجود دارد که بیشتر از آن به علت کاهش االستیسیته، عیب تََرک 
دوباره زیاد می شود )حدود 10 تا 14 درصد(. به علت ضریب انبساط حرارتی کم 

در ظروف پیرکس استفاده می شود.
٨ همانند SiO2 در حین سرمایش بلوری نمی شود مگر در حالتی که CaO وجود 

داشته باشد و کلسیم بورات تشکیل شود.
٩ در صنعت چینی بهداشتی در لعاب های ترمیمی که دمای ذوب کمتری دارند 
استفاده می شود. مقادیر کم )2 درصد از طریق فریت( در لعاب های فاقد بور، لعابی 
تشکیل می دهد که بلوری نمی شود و در نتیجه بّراقیت در پخت های بعدی حفظ 
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به  مقاومت  سختی،  ایجاد  باعث  بور  کمی  مقدار  شدن  اضافه  عالوه  به  می شود. 
شست وشوی بهتر، نقطه ذوب پایین تر و ضریب انبساط کمتر می شود.
10 واکنش پذیری بور باعث چسبیدن بهتر لعاب به بدنه رسی می شود.

11 اثر بوراکسید در لعاب بستگی به نسبت قلیایی به SiO2  قبل از اضافه شدن 
دارد، در صورتی که این نسبت بیشتر از 0/5 باشد لعاب تمایل به اُپَک شدن و تََرک 

خوردن دارد و اگر نسبت کمتر از 0/5 باشد شّفافیت ایجاد می شود.
12 بور می تواند با BaO یوتکتیک قوی تشکیل  دهد و یک لعاب روان و بّراق تولید 

کند تا زیر 500 درجۀ سلسیوس جامد شود.
بخار می شود،  درجۀ سلسیوس  تا 1150  دمایی 1050  در محدوده    B2O3  13
خام  لعاب های  در  و  می شود  استفاده  آن  از  فریتی  لعاب های  در  فقط  بنابراین 

)لعاب های دارای دمای پخت باالی 1200 درجۀ سلسیوس( کاربرد ندارد.
1٤ عالوه بر خاصیت گدازآوری شدید باعث کاهش محدودۀ پخت و گرانروی مذاب 

می شود.
جدول ٨

قدرت گدازآوری بور را در شکل صفحه بعد مشاهده می کنید. قطعات رسی که در 
باال قرار گرفته اند 15 درصد بوراکس آب دار دارند. این قطعات در دمای مخروط 
شماره 6، در یک دمای خیلی پایین، ذوب شده و بر روی قطعات پایینی به صورت 

شیشه ای جاری شده اند. 

تأثیر بور در محدوده پخت

هر دو لعاب در یک دما پخت 
زودتر   3195 لعاب  شده اند. 
ذوب شده است. در این حالت 
گازهای داخل ترکیب که در اثر 
تجزیه به وجود می آیند امکان 
خروج به موقع را نمی یابند، در 
حالی که اگر لعاب دیرتر ذوب 
و  می سوزند  مواد  این  شود 
خارج می شوند. لعاب هایی که 
مقدار بور کمتری دارند دیرتر 
سمت  فریت  می شوند.  ذوب 
راست 23 درصد بور و سمت 

چپ 14 درصد بور دارد.
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جدول ٩

مجموع مول ضریب زگر
اکسیدهای قلیایی

مقدار مول 
مقدار جرم مولکولیاکسید

)درصد(
نام 

اکسید

3/1980/2970/95060/157/10SiO2

0/7780/2970/23169/616/06B2O3

0/3470/2970/10310210/52Al2O3

0/6030/2970/1796211/10Na2O

0/3130/2970/09356/15/20CaO

0/0840/2970/02540/31/02MgO

قدرت گدازآوری بور

صفحۀ ٤0 )محاسبه فرمول زگر از روی درصد اکسیدهای تشکیل دهندۀ لعاب(
1 با تقسیم کردن مقدار )درصد( هر اکسید بر جرم مولکولی اکسید، مقدار 

مول اکسید به دست می آید.
محاسبه  را  خاکی  قلیایی  و  قلیایی  مول اکسید های  مقدار  مجموع   2
فرمولی  شکل  به  ترتیب  به  خاکی  قلیایی  و  قلیایی  اکسید های  می کنیم، 
و   )CaO( کلسیم اکسید   ،)Na2O( سدیم اکسید  هستند.   RO و   R2O
منیزیم اکسید )MgO( اکسید های قلیایی و قلیایی خاکی هستند. مجموع 

می شود.  0/297 برابر  خاکی  قلیایی  و  قلیایی  اکسید های  مول 
3 مقدار مول هر اکسید را بر مجموع مقدار مول اکسید های قلیایی و قلیایی 

خاکی تقسیم می کنیم، عددی که به دست می آید ضریب زگر نام دارد.
٤ ضرایب زگر را به شکل فرمول زگر نمایش می دهیم.

فعالیت کالسی

÷ ÷ ==
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جدول 10

قلیاییخنثیاسیدی

3/198 SiO2

0/778 B2O3
0/347 Al2O3

0/603 Na2O
 0/313 CaO
0/084 MgO

=1

جدول 11

مجموع مول ضریب زگر
اکسیدهای قلیایی

مقدار مول 
مقدار جرم مولکولیاکسید

)درصد(
نام 

اکسید

3/9770/2160/85960/151/60SiO2

0/3930/2160/0851028/70Al2O3

0/6990/2160/151223/233/60PbO

0/3010/2160/06594/26/10K2O

صفحۀ ٤0 )محاسبه فرمول زگر از روی درصد اکسیدهای تشکیل دهندۀ 
لعاب(

1 با تقسیم کردن مقدار )درصد( هر اکسید بر جرم مولکولی اکسید، مقدار 
مول اکسید به دست می آید.

2 مجموع مقدار مول اکسید های قلیایی و قلیایی خاکی را محاسبه می کنیم، 
 RO و R2O اکسید های قلیایی و قلیایی خاکی به ترتیب به شکل فرمولی
هستند. سرب اکسید )PbO( و پتاسیم اکسید )K2O( اکسید های قلیایی و 
قلیایی خاکی هستند. مجموع مول اکسید های قلیایی و قلیایی خاکی برابر 

0/216 می شود.
3 مقدار مول هر اکسید را بر مجموع مقدار مول اکسید های قلیایی و قلیایی 

خاکی تقسیم می کنیم، عددی که به دست می آید ضریب زگر نام دارد.
٤ ضرایب زگر را به شکل فرمول زگر نمایش می دهیم.

فعالیت کالسی

÷ ÷ ==
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جدول 12

قلیاییخنثیاسیدی

3/977 SiO20/393 Al2O3

0/699 PbO
 0/301 K2O

= 1

صفحۀ ٤1: فریت سازی
مهم ترین دالیل فریت سازی عبارت اند از:
 غیرمحلول کردن مواد محلول در آب

 کاهش دادن یا حذف کردن اثر مواد سّمی
 خروج مواد فرار )کم کردن پرت حرارتی(

جدول 13

صفحۀ ٤2: 
در  فریت  تولید  فرایند  مفاهیم  تقویت  و  مرور  کالسی  فعالیت  این  از  هدف 
هنرجویان است. هنرجو جهت تکمیل جدول نیاز دارد تا به تصاویر و مفاهیم 
فرایند فریت سازی در کتاب درسی مراجعه کند و هر تصویر را با بخشی که 
آموخته است مطابقت دهد، به این ترتیب بخش های مختلف فرایند فریت سازی 
در ذهن هنرجو بهتر حک می شود. پاسخ ها در جدول 13 نوشته شده است:

فعالیت کالسی

                      1ـ ذخیره سازی مواد اولیه                      2ـ مخلوط کردن و ذخیره در قیف

                   3ـ  سرد کردن سریع                                          ٤ـ جمع آوری و بسته بندی
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جدول 1٤ـ لعاب فریتی سربی

1/5SiO2ـ1/0

Al2O3    0/05  0/2ـ

0/7-1PbO

0-0/3KNaO

0-0/1ZnO

0-0/2CaO

جدول 1٥ـ لعاب فریتی سربی ـ بوری

2/5SiO2ـ  1/5

Al2O3    0/15  0/2ـ

0/6PbOـ0/2

1/5-2B2O30/1  0/25ـKNaO

0/25ZnOـ  0/1

0/6CaOـ0/3

0/15BaOـ0

جدول 1٦ـ لعاب فریتی بوری

3/0SiO2ـ  2/0

Al2O3    0/2  0/28ـ

0/25KNaOـ  0/1

0/25ZnOـ  0/6B2O30/1ـ  0/15

0/5CaOـ  0/2

0/25BaOـ  0/1

صفحۀ ٤3:
یا  مرتبط  علمی  منابع  به  مراجعه  با  هنرجو  که  است  این  ابتدایی  هدف 
جست وجو در اینترنت بتواند فرمول های زگر چند لعاب را پیدا کند و در 
مرحلۀ اول تشخیص دهد که آیا فرمولی که به دست آورده است ساختار 
فرمول زگر را دارد. در مرحلۀ بعد بتواند تشخیص دهد که به عنوان مثال در 
یک لعاب بوری باید بوراکسید موجود باشد تا بتوان آن را لعاب بوری نامید. 

فرمول زگر دو لعاب حاوی سرب و یک لعاب بوری عبارت است از:

تحقیق کنید
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صفحۀ ٤٤:
هدف از انجام این فعالیت کالسی بررسی آموخته های هنرجو در رابطه با 
مفاهیم شّفافیت، نیمه شّفاف و اُپَک بودن است. پاسخ ها به ترتیب از راست 

به چپ عبارت است از: نیمه شّفاف، شّفاف و اُپَک

فعالیت کالسی

صفحۀ ٤٦ شکل 1٧: 
چگونگی برهم کنش نور با سطح در لعاب بّراق و مات به صورت شماتیک نشان داده 
شده است. در سطح لعاب بّراق، بیشتر نور تابیده شده به سطح به صورت موازی با 
زاویه ای مشخص بازتاب می شود و در نتیجه حالت بّراق در سطح ایجاد می شود، 
در لعاب مات پرتوهای فرودی به سطح دارای زاویه ای خاص و به صورت موازی 
هستند ولی پس از برخورد به سطح، بخشی از نور جذب شده و مقدار زیادی از 
پرتوها با زاویه های کمی با سطح و به صورت پراکنده پخش می شوند، به همین 
دلیل در صورتی که برخی سطوح مات با زاویه کمی از سطح نگاه می کنیم ممکن 

است تا حدودی بّراق به نظر آیند.

         )الف( نیمه شّفاف                               )ب( شّفاف                                  )ج( اُپَک
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صفحۀ ٤٨ شکل 1٩:
از  لوله ها  این  است.  شده  لعاب کاری  نمکی  لعاب  با  که  است  فاضالب1  لوله 

Vitrified clay pipe (VCP) ـ1

صفحۀ ٤٧: 
واژه های تخصصی  برخی  انگلیسی  معادل  با  آشنا کردن هنرجویان  هدف، 
باعث آشنایی هرچه بیشتر  این نوع فعالیت ها  انجام  رشته سرامیک است. 
با لغات انگلیسی و واژه های تخصصی رشته سرامیک است. پاسخ به شرح 

جدول 18 است:

جدول 1٧

بّراقماتاُپَکنیمه شّفافشّفاف

TransparentTranslucenceOpaqueMattGlossy

تحقیق کنید

صفحۀ ٤٧ :
با این موضوع است  انجام این فعالیت کالسی آشنا شدن هنرجو  از  هدف 
که در یک محصول سرامیکی ممکن است ترکیبی از ویژگی های شّفافیت، 
انتخاب لعاب  باشد.  بّراقیت به کار رفته  یا  اُپَک بودن، ماتی  نیمه شّفافیت، 
به رنگ بدنه، رنگ مورد نظر برای محصول و کاربرد محصول بستگی دارد. 
بّراق هم هستند ولی لعاب های نیمه شّفاف و اُپَک  لعاب های شّفاف عموماً 

می توانند بّراق یا مات باشند.

جدول 1٨

بّراقماتاُپَکنیمه شّفافشّفافنام محصول

چینی بهداشتی

ظروف چینی غذاخوری

مقّره

کاشی کف

فعالیت کالسی
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فصل 2: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک

مخلوطی از رس و شیل ساخته شده اند که در دمای حدود 1180ـ 1060 درجۀ 
انجام می شود، سطح داخلی  لعاب کاری  سلسیوس پخت می شوند، حین پخت و 
به  مقاومت  و  عمر  طول  علت  به  لوله ها  این  می شود.  لعاب کاری  نیز  لوله ها  این 
تقریباً بیشتر فاضالب های خانگی و صنعتی در سیستم فاضالب استفاده می شوند. 
هیدروفلوئوریک اسید و فاضالب های بسیار سوزآور امکان آسیب زدن به این لوله ها 
را دارند که در نتیجه دفع این مواد نیازمند برخی پیش نیازها قبل از وارد کردن به 

است. فاضالب  سیستم 

لوله های سرامیکی فاضالب با لعاب نمکی

صفحۀ ٤٨:
هدف از این تحقیق کنید جلب توجه هنرجو به این نکته است که چرا با 
لوله های  لعاب،  اعمال  روش های  و  لعاب  زمینه  در  گسترده  پیشرفت های 

می شوند.  لعاب کاری  نمکی  لعاب  با  همچنان  فاضالب 
به علت نداشتن سرب در ترکیب این لعاب و همچنین راحت تر بودن اعمال 
بودند  ور  استون  از جنس  و  بزرگ  اغلب  که  لوله ها  بدنه های  روی  بر  آن 
از لعاب نمکی استفاده می شده است، روش های معمول اعمال لعاب قابل 
استفاده نیست زیرا چسبندگی خوبی ایجاد نمی کند. این نوع لعاب باعث 
آب بندی و پوشش کامل لوله می شود. امروزه با کمک روش اسپری اعمال 

لعاب بر روی این محصول به سادگی انجام می شود. 

تحقیق کنید

صفحۀ ٥2 )لعاب تََرک دار(: 
روش های  دربارۀ  هنرجویان  آموخته های  مرور  پرسش  این  طرح  از  هدف 
از: عبارت اند  لعاب  در  تََرک  ایجاد  برخی روش های  است.  لعاب  در  تََرک  ایجاد 

پرسش
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1 افزایش مقدار بوراکسید به علت کاهش االستیسیته لعاب باعث ایجاد تََرک 
می شود.

2 تنظیم نسبت بوراکسید به سیلیس، این مقدار باید بیشتر از 0/5 باشد.
3 سریع سرد کردن به خصوص در محدوده دمایی استحالۀ فازی کوارتز که 
حدود 573 درجۀ سلسیوس است و همچنین خروج قطعه از کوره در دمای 

باالی 200 درجۀ سلسیوس می تواند باعث ایجاد تََرک شود.

صفحۀ ٥3 )لعاب بلوری(:
در برخی از موارد در کاشی های کف از لعاب بلوری استفاده می شود تا از 
و همچنین  ایجاد می شود  زبری  زیرا در سطح  سرخوردن جلوگیری شود 

تغییر رنگ و درخشندگی به وجود می آید.

پرسش

صفحۀ ٥٤ )لعاب مینا(:
در لعاب کاری روی فلز از یک الیه انگوب )لعاب آستری( استفاده می شود تا 
ضریب انبساط حرارتی فلز و لعاب با هم منطبق شود، اما در مورد بدنه های 
سرامیکی، انگوب فقط در مواردی به کار می رود که بدنه رنگ نامطلوب دارد 
یا ضریب انبساط حرارتی بدنه و لعاب متفاوت است، در نتیجه در لعاب کاری 
سرامیک، انگوب در همه موارد استفاده نمی شود. همچنین ترکیب لعاب و 
انگوب در دو حالت متفاوت است و لعاب و انگوب به عنوان لعاب آستری که 

بر روی فلز اعمال می شود ضریب انبساط و چسبندگی باالتری دارد.

کنجکاوی

صفحۀ ٥٥ )طیف رنگی اکسید های نیکل و وانادیم(:
.)NiO( نیکل: به صورت نیکل اکسید تأمین می شود

1 در لعاب های لیتیمی، نیکل می تواند رنگ زرد تولید کند.
روی  حضور  می کند.  ایجاد  سبز  رنگ   MgO باالی  مقدار  حضور  در   2

شود. رنگ  شدن  بهتر  باعث  می تواند 
3 نیکل با روی اکسید می تواند آبی متالیک تولید کند. با مقادیر بیشتر 

ایجاد می کند. روی، رنگ آبی ـ بنفش کم رنگ 
٤ با کلسیم، رنگ قهوه ای مایل به زرد تولید می کند.

حاوی  لعاب های  در  کند.  تولید  قهوه ای  رنگ  می تواند  باریم  با  همراه   ٥

تحقیق کنید
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فصل 2: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک

کند. ایجاد  قهوه ای  می تواند  نیز  زیاد  سدیم 
٦ در لعاب های سربی تمایل به ایجاد رنگ خاکستری دارد.

رنگ  ایجاد  امکان  سربی  لعاب های  در  یا  پتاسیم کربنات  زیاد  مقادیر  با   ٧
دارد. وجود  صورتی 

شکل  به  البته   ،)V2O5( می شود  تأمین  اکسید  وانادیم  صورت  به  وانادیم: 
می شود. محسوب  قلیایی  که  دارد  وجود   )V2O3( وانادیم تری اکسید 

این اکسید تا مقادیر 10 درصد رنگ زرد ایجاد می کند و رنگ آن ضعیف است 
اما وقتی با قلع و زیرکونیا فریت شود قدرت رنگ تقویت می شود. در دماهای 

باال پایدار است.

صفحۀ ٥٥ )تولید رنگ قهوه ای(:
هدف از انجام این فعالیت کالسی انجام تحقیق بیشتر برای پیدا کردن نقش 

رنگی اکسید هایی است که طیف رنگ قهوه ای ایجاد می کنند. 
از آهن اکسید جهت تولید رنگ قهوه ای و قهوه ای سوخته استفاده می شود. 

آهن طیف وسیعی از رنگ قهوه ای را در دماهای مختلف ایجاد می کند. 

پرسش

صفحۀ ٥٨ )عیوب کنترل کیفی(:
آموخته های هنرجو دربارۀ  فعالیت کالسی محک زدن  این  انجام  از  هدف 
پاراگراف مربوط به »مذاب لعاب« است که در آن به برخی عیوب اشاره شده 

است. پاسخ ها در زیر آمده است:

فعالیت کالسی

                           حفره هوا                                            جمع یا منقبض شدن لعاب
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                                 تولید گاز                                                      شره کردن لعاب

صفحۀ ٥٩ )انبساط حرارتی(:
با گرفتن دِر ظرف زیِر آب گرم، به علت تفاوت انبساط حرارتی َدر و بدنه 
که معموالًً از یک جنس نیستند )معموالًً در فلزی است و انبساط حرارتی 

بیشتری نسبت به بدنه که شیشه ای است دارد( َدر راحت تر باز می شود.

پرسش

ارزشیابی

تکالیف عملکردی پودمان
)شایستگی ها(

استاندارد 
استاندارد نتایجعملکرد

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

تحلیل 
کاربرد 

لعاب در 
سرامیک

1ـ بررسی انواع 
لعاب های بدنه سرامیکی 
2ـ کاربرد لعاب در تولید 

بدنه سرامیکی

بررسی و 
تحلیل انواع 

لعاب با توجه 
به دسته بندی 

مواد اولیه، 
طبقه بندی 

لعاب براساس 
ویژگی های 

خاص با 
استفاده از 

استاندارد ملی 
ایران

باالتر از حد 
انتظار

تحلیل، تعیین و طبقه بندی انواع 
لعاب و درصد اکسیدهای مورد 

استفاده در آنها
3

در حد 
انتظار

محاسبه درصد اکسیدهای مورد 
استفاده در لعاب براساس فرمول زگر، 

تعیین نقش هریک از مواد سازنده 
لعاب، طبقه بندی لعاب ها براساس 

)مواداولیه، دمای پخت، روش آماده 
سازی و رفتار نوری و …(

2

پایین تر از 
انتظار

دسته بندی انواع مواد اولیه ساخت 
1لعاب، دسته بندی انواع لعاب

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان پودمان از 3

نمره پودمان از 20



فصل 3

پودمان طبقه بندی عملکردی مواد خودگیر
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طبقه بندی عملکردی مواد خودگیر
صفحۀ 66: مبحث مواد خودگیر با اشاره به نمونة عینی و قابل لمس ژله در شکل 1 
آغاز شده است و به سفت شدن آن پس از مخلوط شدن با آب طی زمان مشخص 
تأکید شده است تا ذهن هنرجو درک کلی و ساده ای از این مواد خودگیر داشته باشد.

صفحۀ 67  تصاویر شکل 4 : با توجه به اشاره شدن به انواع مواد خودگیر شامل سیمان، 
گچ و آهک هنرجو کاربردی از این مواد را در تصاویر شکل 4 مشاهده می کند و متوجه 

می شود که سیمان ماده غالب در ساخت سازه های نشان داده شده در تصویر است.

صفحۀ 69: با توجه به شکل 7، در مورد نقش سیمان در ساخت محصوالت 
ساختمانی و بتنی، هنرجو با دقت در تصاویر و توضیحات قبلی داده شده، الزم 
است متوجه شود که سیمان به عنوان چسب و زمینه ای برای نگهداری مواد 

پرکننده عمل می کند.

فکر کنید
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فصل 3: طبقه بندی عملکردی مواد خودگیر

صفحۀ 71 : احتمال تخریب بتن در حضور مواد دیگری به غیر از ترکیبات 
سولفاتی وجود دارد.

هنرجویان می توانند در نتیجة گزارش خود به موارد زیر اشاره کنند:
 اسیدهای قوی، مواد شیمیایی قلیایی، آمونیاک، کربن دی اکسید و سولفات 

همگی موجب تخریب بتن می شوند.
اسید های قوی: مانند سولفوریک، هیدرو کلریک، نیتریک و فسفریک اسید 

و اسید های آلی بتن را به شدت تخریب می کنند. 
قوی  قلیایی  شیمیایی  مواد  تأثیر  تحت  بتن  قلیایی:  شیمیایی  مواد 
خورده  و  تخریب  نیز  آمونیاک  و  هیدروکسید  پتاسیم  سوزآور،  سود  مثل 
 pH با  با آب  می شود. زیرا اکسید های آلومینیوم سیمان، وقتی در تماس 
با مولکول های  قلیایی  مواد شیمیایی  و  قرار می گیرند، حل می شوند  زیاد 
سیمان  در  موجود  فازهای  می دهند.  واکنش  مولکولی  ساختار  در  سدیم 
مقاومت متفاوتی در برابر خوردگی دارند. به عنوان مثال فاز C3A مقاومت 

به خوردگی کمی دارد.
دلیل  به  زیرا  دارد،  را  اثر  کمترین  اکسید  دی  کربن  اکسید:  دی  کربن 
احتمال حضور آهک آزاد کربن دی اکسید به کلسیم کربنات تبدیل می شود. 
 15 mg/l بیش از CO2 ولی اگر سطح بتن به طور پیوسته در معرض آب با
نزدیک شهر های  در  به خورده شدن می کند.  آن شروع  قرار گیرد، سطح 
خودرو ها،  و  کارخانه ها  خروجی  گاز های  نتیجه  در  بتن  خوردگی  بزرگ 

می شود. محسوب  جدی  مشکلی 

تحقیق کنید

آمونیاک در بتن: جایگزین شدن کلسیم بتن با آمونیاک سبب تخریب آن 
می شود. از دست دادن کلسیم بتن موجب تخریب سریع بتن می شود. در 
سال های اخیر بسیاری از تصفیه خانه های آب از آمونیاک )به اضافه کلر( 
در فرایند تصفیه آب استفاده می کنند. اسید هیدروکلریکی که از آمونیاک و 
کلر تولید می شود، قادر به تخریب بتن است. همچنین در برخی از مناطق 

از منابع آبی استفاده می کنند که مقدار سولفات آن زیاد است. 
ذرات   C3A( )غالباً  آلومینات ها  با  واکنش  به  قادر  که سولفات ها  آنجا  از 
تخریب  اصلی  بتن می شوند، علت  متورم شدن  سیمان( هستند و سبب 
بتن در سازه های تصفیه خانه آب در این مناطق هستند. بنابراین تأکید 
می شود در این نقاط از بتن های غلیظ و مقاوم با سیمان تیپ 5 استفاده 

کنند.

دانش افزایی
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 Clدر قسمت  های زیادی در دنیا، ساختارهای بتنی تحت تأثیر یون کلرید 1ـ
تخریب شده و خسارات جدی بر جای می گذارند. این آسیب در موقعیت های 
محیط هایی  و  آلوده  زمینی  زیر  آب  های  دریایی،  زیست  محیط  معرض  در 
برخی  است.  بوده  چشمگیر  بسیار  دارند،  وجود  کلردار  شیمیایی  مواد  که 
مواد شیمیایی مانند ضد یخ ها، غنی از یون  کلرید هستند و محیط را نسبت 
بر حمله  بسیار  به حملة کلرید مستعد می کنند. آب های شور و آب دریاها 
کلرید تأثیرگذار هستند و عالوه بر این، ترکیبات مخلوط بتن می  توانند منابع 
تأمین کننده یون کلرید باشند. در واقع سولفات با محتوای خود بتن، فعل و 
انفعاالت انجام می  دهد ولی در حمله کلرید بیشتر تأثیر آن بر روی میل گرد 

استفاده شده در بتن است.
فوالد با ایجاد یک الیه در سطح خود از خود محافظت می کند. این الیه که 
خود فوالد، بالفاصله بعد از هیدراتاسیون سیمان شروع به تولید آن می کند، 
شامل Fe2O3 است که به شکل منسجم به سطح فوالد چسبیده و تا زمانی 
که این اکسید حضور دارد، فوالد را دست نخورده نگه می دارد. یون کلرید این 
الیه را تخریب می کند و در حضور اکسیژن و آب موجب خوردگی می شود. 
سری واکنش هایی که در حمالت کلریدی به بتن انجام می شود، واکنش های 
پتانسیل  اختالف  الکتروشیمیایی،  واکنش های  در  است.  الکتروشیمیایی 
هستند  واکنش هایی  واقع  در  و  کرده  ایفا  را  اصلی  نقش  موجود،  الکتریکی 
گرفتن  با  دیگر  گونة  و  اکسید شده  الکترون  از دست دادن  با  گونه،  یک  که 
همان الکترون احیا می شود. زمانی که اختالف پتانسیل الکتریکی بین نقاطی 
پیل  یک  و  می دهد  رخ  خوردگی  واکنش های  شود  ایجاد  بتن  در  فوالد  از 

الکتروشیمیایی تشکیل می گردد.
نفوذپذیری  با  بتن هایی  از  باید  کلریدی،  از حمالت  برای جلوگیری  بنابراین 

پایین استفاده شود یا از میل گرد با پوشش ضد خوردگی استفاده شود .
نفوذناپذیر شدن بتن به محتوای آن و پارامتر C3A بستگی دارد. با کاهش 
بیشتر نسبت به حمالت سولفاتی و تشکیل کم تر  C3A، علی رغم مقاومت 
اترینجیت، بتن نفوذپذیرتر شده و  یا  اترینگایت  کریستال های تخریب کننده 

نسبت به حمالت کلریدی مستعدتر می شود.
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صفحۀ 71: در بتن ریزی های حجیم از سیمان تیپ 4 استفاده می شود زیرا 
بنابراین  این نوع سیمان هنگام گیرش حرارت بسیار کمی  تولید می کند. 
در مواقعی که شدت و مقدار حرارت تولید شده اهمیت دارد مورد استفاده 
قرار می گیرد. بتن ساخته شده با این نوع سیمان افزایش مقاومت آهسته ای 
دارد و دیرتر می گیرد. کاربرد اصلی این نوع سیمان در ساختمان های عظیم 
بتنی است. زیرا در این سازه های حجیم مانند سدها، به دلیل حجم زیاد 
بتن افزایش درجه حرارت ناشی از گرفتن بتن بسیار خطرناک است. لذا از 

سیمان نوع 4 که همان سیمان دیرگیر است استفاده می شود.

کنجکاوی

صفحۀ 81: در مرحلة آسیاب کلینکر، گچ به آن افزوده می شود که عمدهترین 
کنترل  یا  کنترل گیرش سیمان  کلینکر سیمان،  به  افزودن گچ خام  دلیل 
سرعت هیدراته شدن آلومینات موجود در سیمان است. گچ خام نقش به 
تأخیر انداختن گیرش را دارد. زیرا فاز آلومینات داراي میل ترکیبی با گچ 

خام است و در حضور گچ خام واکنش هیدراته به صورت زیر است:

3CaO.Al2O3+)CaSO4. 2H2O(+26H2O → 3CaO.Al2O3. 3CaSO4. 32H2O

کریستال حاصله در رابطة باال سه سولفات یا اترینجیت است. این کریستال 
با  مقایسه  در  آن  کریستال هاي  دارد.  حجم  اولیه  آلومینات  از  بیشتر 
کریستال هاي آلومینات بسیار ریزتر و پراکنده است. این کریستال به صورت 
براي چند  را می پوشاند و  نازکی روي سایر ذرات موجود در سیمان  قشر 
ذرات  سایر  به  آب  سریع  رسیدن  از  مانع  هیدراتاسیون  عمل  اولیه  ساعت 
از سفت شدن سیمان جلوگیري می کند. نقش  موجود در سیمان شده و 
در  پالستیکی  خاصیت  و  شکل پذیري  افزایش  کریستال  نازک  الیة  دیگر 

سیمان است. 
نقش دیگر سنگ گچ به تأخیر انداختن زمان گیرش سیمان می باشد.

کنجکاوی
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صفحۀ 82: در این فعالیت هنرجویان مواد اولیة زیر را باید انتخاب کنند.

مواد اولیة پیشنهادیاکسید مورد نیاز

CaOسنگ آهک ـ سرباره

Al2O3خاک رس ـ شیل ـ سرباره و سنگ آهن

SiO2خاک رس ـ شیل ـ سرباره و سنگ آهن

Fe2O3خاک رس ـ شیل و سنگ آهن

فعالیت کالسی

صفحۀ 83 آزمون بلین: 
تعیین  و  موردنظر  تعیین سطح مخصوص سیمان  آزمایش  این  از  ـ هدف 
ریزي و درشتی دانه هاي پودر سیمان می باشد. هرچه سیمان ریزتر باشد 

گیرش سریع تر انجام گرفته و مقاومت سیمان افزایش می یابد.
از  استفاده  با  پرتلند  سیمان  نرمی  تعیین  برای  استاندارد  آزمایش  روش  ـ 
دستگاه نفوذپذیری هوا است. نرمی  سیمان بر حسب سطح مخصوص بیان 
می شود و سطح مخصوص مساحت کل ذرات بر حسب سانتی متر مربع در 
روش  این  است.  سیمان  کیلوگرم  یک  در  مربع  متر  بر حسب  یا  گرم  یک 
آزمایش می تواند برای تعیین مقادیر نرمی  انواع مصالح دیگر نیز به کار برود. 
دستگاه بلین شامل با کشش یک مقدار معینی از هوا کار می کند که از میان 

یک بستر سیمان که با تخلخل معینی عبور می کند. 
اندازۀ حفره ها در بستر سیمان با تخلخل معین با 
میزان  بیانگر  و  دارد  رابطه  سیمان  دانه هاي  اندازه 
جریان هوا در داخل بستر است. این دستگاه که در 
شکل مقابل نشان داده شده است داراي قسمت هاي 

مختلف است:
ـ صفحه مشبک

ـ سمبه )پیستون(
ـ کاغذ صافی

ـ لولة فشار سنج )لولة مانومتریک(

تحقیق کنید
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ـ محلول فشارسنج
ـ زمان سنج

ـ استوانة تراوایی )سلول(
سطح مخصوص سیمان از روي زمان عبور حجم ثابتی از هوا تحت فشار معین 
و درجه حرارت معلوم از میان قشر فشرده شده سیمان در شرایط مشخص 

محاسبه می شود. 
صفحة مشبک در داخل سلول )استوانة تراوایی( در محل خودش قرار می گیرد. 
ابتدا یک کاغذ صافی در داخل محفظه بگذارید و آن را روي صفحة مشبک فشار 
دهید، مقدار معین سیمان وزن شده که با دقت 0/001 گرم توزین شده است 
را در محفظه بریزید. آنگاه سطح سیمان را با ضربه هاي مالیمی که به محفظه 
می زنید صاف کنید. یک کاغذ صافی بر روي سطح سیمان قرار دهید و سنبه 
را داخل کنید تا آنجایی که کالهک آن به سطح استوانه برسد. بستر سیمان را 
کاماًل فشار دهید و سپس سنبه را به آرامی از بستر سیمان خارج کنید. محفظة 
تراوایی )سلول( را روي لولة U شکل قرار دهید و مطمئن شوید که محفظه روي 
لوله به خوبی آب بندي شده است )براي اطمینان از این موضوع سطح تماس 
لولة مانومتریک و جداره خارجی سلول را با روغن کمی چرب کنید. دقت کنید 

به کاغذ صافی و بستر سیمان اختاللی وارد نشود.
هواي موجود در یک بازوي لولة U شکل را به آهستگی تخلیه کنید به طوري 
و  ببندید  را  شیر  موقع  این  در  برسد،  لوله  نشانه  باالترین  به  محلول  که 
زمان سنج را حاضر کنید و همین که مایع به نشانة دوم لوله )از باال( رسید آن 
را به کار اندازید و زمانی که به نشانه سوم لولة U شکل رسید آن را متوقف 
سازید و فاصلة زمانی بین این دو نشانه را با دقت 0/5 ثانیه یا کمتر به دست 
آورید. درجه حرارت محیط آزمایشگاه را با دماسنج برحسب درجة سلسیوس 

یادداشت کنید.
سطح مخصوص سیمان از رابطة زیر به دست می آید.
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Sسطح مخصوص برحسب سانتی متر مربع بر گرم برای نمونة مورد آزمایش

Ss
سطح مخصوص برحسب سانتی متر مربع بر گرم از نمونة استاندارد برای میزان کردن 

دستگاه

T نمونة برای  ثانیه  حسب  بر  مانومتریک  لولة  در  شده  اندازه گیری  زمانی  فاصله 
آزمایشی

Ts
فاصله زمانی اندازه گیری شده در لولة مانومتریک برحسب ثانیه برای نمونة استاندارد 

برای میزان کردن دستگاه

e.تخلخل بستر نمونة مورد آزمایش که در اینجا برابر 0/005 ± 0/5 می باشد

esتخلخل بستر نمونة سیمان استاندارد برای میزان کردن دستگاه

rتکاثف نسبی )وزن مخصوص نسبی( نمونة مورد آزمایش

rsوزن مخصوص نسبی )تکاثف( نمونة سیمان استاندارد برای میزان کردن دستگاه

nناروایی )لزجت دینامیکی( هوا بر حسب پواز برای نمونة مورد آزمایش

ns
ناروایی )لزجت دینامیکی( هوا بر حسب پواز در دمای آزمایش نمونة استاندارد برای 

میزان کردن دستگاه

وزن نمونه: مقدار سیمان استاندارد که براي میزان کردن دستگاه به کار می رود 
مقداري است که یک بستر سیمان با تخلخل 0/005 ± 0/5 تشکیل دهد.

نمونة سیمان مورد آزمایش را در یک شیشه دردار کوچک به حجم100 سانتی متر 
مکعب بریزید و براي مدت دو دقیقه آن را به شدت بهم بزنید تا ذرات بهم چسبیده 

آن از یکدیگر باز شود.

عوامل مؤثر بر طراحی و انتخاب یک خنک کن می تواند موارد زیر باشد:
برای کیفیت خوب کلینکر؛ کاهش کم  هزینه کم؛ نرخ خنک کردن بهینه 
باالی گرما؛  بازیابی  اشغال شده در محیط؛  دمای کلینکر؛ کمترین فضای 
مصرف انرژی کم؛ هزینة پایین فرسایش و نگهداری و اعتماد به فرایند و 
عملکرد آنکه نتیجه اش در حداقل شدن مدت از کار افتادگی سیستم نشان 
یک  در  احتراق  هوای  از  پایدار  جریانی  که  ساده  کنترل  و  شود  می  داده 

دانش افزایی
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دمای نامتغیر به کوره و خشک کن می دهد. این موارد معیارهایی از توجهات 
ضروری یک تولید کننده سیمان است که خنک کن برای فرایند تولید کلینکر 
خریداری می کند. طراح خنک کن کلینکر به این معیارها توجه کرده و سعی 

می کند که طرح را بهینه کند.

صفحۀ 87: در هنگام ترکیب شدن و واکنش گچ با آب چه اتفاقی می افتد؟
فرایند ساخت سولفات کلسیم نیمه  هیدرات که با خروج آب همراه است که 

گرماگیر است، ولی فرایند گیرش آن در ترکیب با آب گرماده است.

فعالیت کالسی

فرایند آب گیری

گچ

کلسیم سولفات نیمه هیدرات

گ گچ
سن

  کلسیم سولفات دو آبه 

فرایند گیرش

صفحۀ 87: کاربردهای گچ

و کاربردهای آن در مواردی  اطالعات هنرجو در زمینة گچ  این سؤال  در 
در  گرفتن  گچ  ساختمان،  تزئینات  ساختمان،  دیوارهای  گچ کاری  مانند 
چالش  به  ساخته  پیش  گچی  تخته های  بدن،  اعضای  شکستگی  هنگام 
کشیده می شود . اینکه هنرجو بداند شکل پذیری گچ، سفت شدن سریع آن 
و مقاومت مکانیکی آن عواملی است که می تواند در کاربرد آن مورد توجه 

پرسش
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قرار گیرد مد نظر است.
تخته های گچی پیش ساخته:

در ساختمان هایی که اسکلت آن فلزی یا بتنی است برای تیغه بندی جهت 
جداکردن فضاهای داخلی آپارتمان احتیاج به مصالحی بسیار سبک داریم که 
سازه وزن زیادی را تحمل نکند برای این کار معموالً از بلوک سفالی تو خالی 
استفاده می شود که این قطعات به شکل کام و زبانه روی هم قرار می گیرند. 
مالت بین آنها چسب مخصوصی است که مخلوط گچ داشته و پس از مصرف 

کاماًل هم رنگ سایر قسمت های تخته های گچی می شود.

مالت گچ اگر در مجاورت آهن، روی، سرب قرار بگیرد با آن ترکیب شده 
و تولید سولفات می کند و در نتیجه موجب ضعیف شدن قطعه به کار رفته 
می شود. در ساختمان هایی که اسکلت آنها فلزی است باید حتماً روی تمام 
قطعات فلزی را قبل از مصرف هرگونه گچ با یک الیه ازرنگ روغن مخصوص 
که به آن ضد زنگ می گویند پوشانیده شود تا بدین وسیله از خوردگی آهن 

جلوگیری شود.

دانش افزایی

صفحۀ 89: گچ در دو نوع صنعتی و ساختمانی عرضه می شود. هنرجویان 
باید به این نکته پی ببرند که بین درصد تخلخل و میزان جذب آب رابطه 

مستقیم و بین درصد تخلخل و استحکام رابطة عکس وجود دارد.
با توجه به نوع فاز موجود در این دو نوع گچ و درصد تخلخل طبق جدول 
7 استحکام گچ ساختمانی کمتر و جذب آن بیشتر و استحکام گچ صنعتی 

بیشتر و جذب آب آن کمتر است.

فعالیت کالسی

صفحۀ 89: در ساخت قالب مورد استفاده برای ساخت بدنه های سرامیکی 
به روش ریخته گری دوغابی، به دلیل حمل قالب ها و نیاز به استحکام باال، از 
گچ های غنی از فاز آلفا استفاده می شود، ولی مقداری گچ ساختمانی به آن 

اضافه می کنند. زیرا گچ غنی از فاز α تخلخل و جذب آب کمی دارد.

پرسش
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صفحۀ 90 : اتوکال و نحوة عملکرد آن 
به   Clave و  خودکار  معنای  به   Auto کلمه  دو  ترکیب  از  اتوکالو  واژه 
شونده  قفل   خود  دستگاه  معنای  به  که  است  شده  ایجاد  کلید  معنای 
است. دستگاه اتوکالو یک دستگاه فوالدی بزرگ است که به عنوان یک 
دارند  نیاز  باال  فشار  و  دما  به  که  فرایندهای صنعتی  برای  فشار  محفظه 
می شود  محفظه  ایجاد  درون  که  باالیی  فشار  واقع  در  می شود  استفاده 
باعث بسته شدن خودکار )Selfـsealing( اتوکالو می گردد اما برای ایمنی 
بیشتر، دستگاه به صورت دستی از سمت خارج هم قفل می شود. وجود یک 
شیر کنترل کننده )valve Safety( از افزایش بیش از حد فشار بخار درون 

می کند. جلوگیری  محفظه 
تاریخچۀ ابداع دستگاه اتوکالو:

معموالً  شد.  اختراع   1879 سال  در  چمبرلند  چارلز  توسط  دستگاه  این 
نوع  آنکه  این  دلیل  به  است  استوانه ای  به صورت  دستگاه ها  این  محفظة 
محفظه ها نسبت به محفظه های جعبه ای در برابر فشار باال مقاومت بهتری 
از خود نشان می دهند. اتوکالوها بیشتر برای استریل کردن مواد و تجهیزاتی 
به کار  کشت  محیط های  آزمایشگاهی،  ظروف  شیشه ای،  ظروف  همچون 
گرفته می شوند. فرایند استریل کردن با بخار اشباع فشار باال در دمای 121 
درجه سلسیوس به مدت 15 دقیقه انجام می شود. این دما برای بسیاری 
برای  اتوکالو  از  مثال  برای  باالست  بسیار  استریلیزاسیون  فرایندهای  از 
استریل کردن شیر استفاده نمی شود چون ویژگی های تغذیه ای و طعمی  آن 

تغییر می دهد. را 
عملکرد اتوکالو:

)1( بخار از قسمت پایین اتوکالو درون یک لوله به سمت باال و در اطراف 
محفظه دستگاه )2( حرکت می کند. بخار پس از وارد شدن در محفظه 
اتوکالو )3( تمام تجهیزات موجود در آن را استریل می کند )4( و سپس 
خارج  دستگاه  پایین  قسمت  از   )Exhaust pipe( لوله خروج  طریق  از 
جلوگیری  محفظه  درون  بخار  خروج  از  محکم  قفل  یک   .)5( می شود 
کنترل  را  محفظه  درون  فشار   )7( کنترل کننده  شیر  یک   .)6( می کند 

می کند.

تحقیق کنید
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به طور جزئی زمانی که دستگاه اتوکالو بسته می شود تمام هوای موجود در 
محفظه آن توسط یک پمپ خال خارج می شود یا بخاری که وارد محفظه شده 
است می تواند هوا را با نیروی خود خارج کند و جایگزین آن شود. فشار بخاری 
که وارد دستگاه شده است باالتر از فشار نرمال اتمسفری است بنابراین دمای 
آن تقریباً 140ـ120 درجه سلسیوس است. زمانی که دمای دستگاه به دمای 
مورد نیاز رسید بخش تایمر ترموستات شروع به کار می کند. زمان موردنیاز 
میکروارگانیسم ها حداقل  بیشتر  بردن  بین  از  و  استریلیزاسیون  فرایند  برای 
3 دقیقه و حداکثر20ـ  15 دقیقه است. زمان دقیق استریل کردن وابسته به 
اندازه تجهیزات و میزان آلودگی آنها و همچنین جریان بخار موجود در اتوکالو 
است. پس از گذشت زمان مورد نیاز، بخار و فشار درون دستگاه خارج می شود 

و با باز شدن دستگاه تجهیزات موجود در آن خشک و خنک می شوند.
در به کارگیری دستگاه اتوکالو به دلیل آنکه از بخار با فشار و دمای باال استفاده 
می شود امکان انفجار بخار با آزاد شدن ناگهانی فشار وجود دارد بنابراین باید 
تمام نکات ایمنی را رعایت کرد. فرایند استریل کردن توسط دستگاه اتوکالو 

به دلیل دمای باالیی که دارد با سرعت و کارایی باال انجام می شود.
در اتوکالوهای صنعتی که برای فرایندهای صنعتی و آزمایش های علمی  مورد 
انجام  برای  بخار  جای  به  دیگر  گازهای  از  می توانند  می گیرند  قرار  استفاده 

واکنش های شیمیایی خود استفاده کنند.

صفحۀ 93: علت استفاده از گچ برای پوشاندن و اندود کردن دیوارهای ساختمان:
اضافه  حجمش  به  درصد  یک  درحدود  سخت شدن  هنگام  در  گچ  مالت 
می شود و پس از خشک شدن کاهش حجم پیدا نمی کند. با استفاده از این 
خاصیت می توان سطوح وسیعی را با آن پوشاند. با این کار به علت ازدیاد 

گفتگو کنید
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گچ ساختمانی غنی از فاز بتا و گچ صنعتی غنی از فاز آلفا است. فاز آلفا تخلخل 
کم و استحکام باال دارد و فاز بتا تخلخل باال و استحکام کم دارد. لذا گچ صنعتی 
تخلخل کمتری نسبت به گچ ساختمانی دارد و جذب آب آن کمتر است. همچنین 

استفاده از گچ صنعتی در ساختمان سازی صرفة اقتصادی ندارد.

حجم در هنگام سخت شدن، خلل و فرج خود را پر کرده و درآن ایجاد ترک 
و شکاف نمی شود و در نتیجه حشرات نمی توانند در آنجا النه کنند بنابراین، 
نوع سیمان  است. یک  بهداشتی  کاماًل  دیوارهای ساختمانی  برای  این روش 

انبساطی نیز وجود دارد.

صفحۀ 93: دلیل مقاومت گچ سخت شده در برابر آتش :
هنرجویان  ولی  دارد  طوالنی  بحث  به  نیاز  فرایند  این  در  درگیر  مکانیزم 
به  آموخته اند  گچ  فرمول  و  ساختار  مورد  در  که  آنچه  براساس  می توانند 

صورت ساده به این سؤال پاسخ دهند. 
تبلور  به اینکه گچ سخت شده مانند سنگ دارای دو مولکول آب  با توجه 
می باشد اگر الیة گچ در مقابل حرارت ناشی از آتش سوزی قرار بگیرد این 
از  الیه  یک  به صورت  و  گچ جدا شده  از  دوباره  حرارت  اثر  در  تبلور  آب 
آب در مقابل آتش قرار گرفته و برای مدت دو تا سه ساعت می تواند در 
در  نماید. از گچ صنعتی  مقاومت  دیگری  فضاهای  به  آتش  مقابل سرایت 

ساختمان سازی استفاده نمی شود. 

کنجکاوی

صفحۀ 93: مقدار آب مورد استفاده برای تهیه مالت اهمیت دارد که به دو روش 
تئوری و عملی قابل محاسبه است که در متن به آنها اشاره شده است. با توجه به 
اینکه این کار نیاز به مهارت دارد و از هر نسبتی نمی توان استفاده کرد، بنابراین 

با طرح این سؤال هنرجو به اهمیت مقدار آب در ساخت مالت توجه می کند.

فکر کنید

صفحۀ 94: مزیت استفاده از خاک رس در تهیۀ مالت گچ و خاک :
هنرجویان می توانند براساس آنچه که در مورد ویژگی های خاک رس و گچ 

آموخته اند به  این سؤال پاسخ دهند و نظرات خود را ارائه کنند.
خاک رس عالوه بر صرفه جویی اقتصادی در هزینة مالت، ابتدا آب مالت را 
جذب می کند و سپس پس می دهد و به این ترتیب باعث به تأخیر انداختن 

زمان گیرش گچ و همچنین افزایش خاصیت شکل پذیری آن می شود.

گفتگو کنید
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صفحۀ 94: در مورد تأثیر عوامل مؤثر بر زمان گیرش و سخت شدن 
گچ :

متن  در  موردی  به صورت  گچ  و سخت شدن  گیرش  زمان  در  مؤثر  عوامل 
است  شده  خواسته  هنرجویان  از  سؤال  این  در  و  است  شده  آورده  کتاب 
با هم گروهی های خود گفت وگو کنند.  تا در مورد نحوۀ تأثیر این عوامل 

کنند. راهنمایی  را  هنرجویان  گفت وگو  این  در  می توانند  هنرآموزان 
نوع و مقدار ناخالصی ها در داخل گچ، دمای محیط، سرعت هم زدن مخلوط 
گچ و آب، شرایط تهیة گچ مانند زمان و دمای پخت گچ و مقدار رطوبت 

محیط کوره عواملی است که در متن اشاره شده است..
نوع گچ، نوع و مقدار ناخالصی ها در داخل گچ : نوع گچ و نحوۀ پختن 
آن بر زمان گیرش گچ مؤثر است. با افزایش درجه خلوص گچ زمان گیرش 

بیشتر می شود.
هر چه دانه های گچ ریزتر باشد باعث زودگیری آن می شود.

افزودنی هایی مانند زاج سفید، سدیم کلرید و بوراکس باعث کندگیر شدن 
گچ می شوند.

ـ درصد آب مصرفی: سخت شدن مالت گچ در مکان های نمناک تا چند 
ماه طول می کشد و در این صورت مدت مقاومت مالت گچ به تدریج افزایش 
می یابد. هر چه آب مالت گچ بیشتر باشد زمان گیرش آن افزایش یافته و 
مقاومت مکانیکی آن بسیار کم می شود، زیرا پس از تبخیر آب در توده گچی 

سوراخ ها و روزنه هایی اضافی ایجاد می شود.
زمان گیرش با مقدار خاک رس و مقدار آب نسبت عکس دارد.

مقدار رطوبت محیط: در نقاط سردسیر و مرطوب باید از تولید گچ سوخته 
که دارای گیرش پایین است جلوگیری شود.

کنترل زمان و دمای پخت گچ ضروری است تا سنگ گچ های نرم سریع تر 
و سنگ گچ های درشت زمان بیشتری در کوره بمانند.

معموالً الیه های گچی مجاور با لوله های بخاری و شومینه پس از مدتی ترک 
می خورد، زیرا در اثر گرمای محیط به طور مداوم منبسط و منقبض شده و 

آب خود را به شدت از دست می دهند.

گفتگو کنید

صفحۀ 95: دلیل اهمیت نحوة انبارکردن گچ
روش  به  سرامیک  تولید  کتاب   4 پودمان  در  گچ  انبارش  به  مربوط  نکات 
ریخته گری دوغابی اشاره شده است که به دلیل اهمیت توجه هنرجویان 

پرسش



81

فصل 3: طبقه بندی عملکردی مواد خودگیر

به این نکات به صورت سؤالی در این پودمان آورده شده است. هنرجویان در 
پاسخ به سؤال می توانند موارد زیر را بیان کنند:

اگر گچ به صورت فله به کارگاه وارد شود باید بالفاصله مصرف گردد. زیرا گچ 
میل ترکیب شدیدی با آب دارد و رطوبت هوا را جذب کرده و پس از مدتی 
نه چندان طوالنی فاسد می شود، به  این صورت که در زمان مخلوط کردن آن 
با آب ازدیاد حجم پیدا نکرده و سخت نمی شود، ولی اگر گچ پاکتی به روش 
صحیح انبار شود و دور از رطوبت باشد، بعد از گذشت مدت زمان یکسال نیز 

قابل استفاده است. 
برای انبارکردن گچ، پاکت ها روی پالت هایی که از زمین فاصله داشته باشد 
از  زمین می توان  از  زیرگچ  تخته های  فاصله  ایجاد  برای  داده می شوند،  قرار 
قطعات آجر یا بلوک سفالی استفاده کرد. همچنین باید فاصله پاکت های گچ از 
دیواره های انبار حداقل 20 سانتی متر باشد و نباید حداکثر بیش از 10 پاکت 
گچ روی هم چیده شوند، زیرا ممکن است گچ داخل پاکت های پایین تر دراثر 

وزن پاکت های باالیی به همدیگر چسبیده و کلوخه شوند. 
به طور کلی گچ باید طوری انبار شود که هوا به راحتی در اطراف آن بتواند جریان 

پیدا کند و فشار زیادی به آن وارد نشود.

صفحۀ 96:
پس از گیرش آهک و سفت شدن آن نمی تواند تراکم و سفتی آهک اولیه 

را داشته باشد.
اطالعات تکمیلی :

درجة سختی آهک بین 3 تا 4 متغیر است.
کانی های کربناتی دیگر در زیر آمده است:

ـ کلسیت در حالت خالص بی رنگ و با درجة سختی 3
ـ آرگونیت در حالت خالص سفید رنگ با درجة سختی 4ـ 3/5

ـ دولومیت معموالً بی رنگ با ته رنگ صورتی یا خرمایی با درجة سختی 4ـ3/5
ـ منیزیت سفید رنگ خرمایی یا قهوه ای با درجة سختی 4/5

تحقیق کنید

آهک شکفته )آهک آب دیده، مرده، هیدراته(:
آهک زنده میل ترکیبی زیادی با آب داشته و در تماس با آن می شکفد یا 
هیدراته می شود و به کلسیم هیدروکسید یا آهک شکفته تبدیل می شود. 

در این واکنش مقدار زیادی گرما تولید می شود.

دانش افزایی
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روش های شکفتن آهک
برای تهیه آهک شکفته روش های دستی و صنعتی به شرح زیر است: 

ـ الیه ای: معمول ترین نوع هیدراته کردن آهک است.
در این روش سطح زمین را تمیز می کنند. یک الیة 20 تا 30 سانتی متری از 
آهک زنده بر روی این سطح پهن می کنند. روی قشر آهک زنده آب پاشیده 
کلوخه ها را زیرو رو می کنند. پس از شکفتن قشر اول یک الیة دیگر آهک 
زنده بر روی آن می ریزند و عمل را تا ارتفاع قریب به یک متر ادامه می دهند. 
یک الیة کاه گل بر روی پشتة فراهم شده می کشند. این عمل باعث می شود 
که گرمای تولید شده محفوظ بماند. با تبخیر آب اضافی در زیر پوستة کاه 
گل، فشار باال می رود و گرمای محبوس شده تا حدود 4000 درجة سلسیوس 
در  پودر  به صورت  و  شکفته  کامل  به طور  آهک  هفته  یک  از  پس  می رسد، 

می آید. سپس پودر حاصل را الک کرده و استفاده می کنند.
ـ روش تر یا آهک شویی: در این روش کلوخه های سنگ آهک پخته را در 
حوضچه ریخته و به آن آب اضافه می کنند و بهم می زنند تا شکفته شده و 
به صورت شیر آهک در آید. حوضچة دارای دریچه هایی با توری سیمی  است 
به شکل  آنکه آهک شکفته  از  با کشویی چوبی مسدود شده است. پس  که 
خمیر سفت در آمد و در سطح آن ترک هایی ایجاد شد پس از چند هفته برای 

مصرف در مالت و شفته آماده می شود. 
روی  بر  که  است  استوانه  چند  شامل  آن  ساختمان  دوار:  مخازن  روش  ـ 

یکدیگر قرار گرفته اند. 
ـ روش فشار بخار: در این روش پس از چند ساعت تماس بخار آب با آهک، 

آهک شکفته از مخزن خارج می شود. 
اندود  گل  کاه  با  را  آهک شکفته  تودۀ  روی  روش  این  در  روش خشک:  ـ 

می کنند تا بشکفد.
ـ استفاده از هیدراتور: استوانه ای است که به صورت افقی یا قائم کار گذاشته 

شده و درون آن هم زن نصب شده است. 
ـ شکفتن آهک تحت فشار بخار آب: این روش در دستگاهی به نام اتوکالو 
با دمیدن بخار آب با فشار 4ـ3 اتمسفر انجام می شود. این روش بیشتر برای 
بیشتری  ناخالصی  که  آهک هایی  هیدراته کردن  و  آهک  شکفتن  در  تسریع 

دارند، به کار برده می شود.
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ارزشیابی

پودمان
تکالیف عملکردی

)شایستگی ها(
استاندارد 

عملکرد
نتایج

استاندارد
)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

نمره

طبقه بندی 
عملکردی 

مواد 
خودگیر

1ـ تحلیل عملکرد نقش و 
کاربرد مواد خودگیر

2ـ تحلیل و بررسی فرایند 
تولید مواد خودگیر

تحلیل نقش 
و بررسی 

فرایند تولید 
مواد خودگیر 

بر اساس 
استاندارد ملی 

ایران

باالتر از حد 
انتظار

در  مواد خودگیر  نقش  بررسی  و  تحلیل 
صنعت سرامیک

3

در حد انتظار

بر  مصرفی  خودگیر  ماده  نوع  تعیین 
نسبت  تعیین  کاربرد،  و  شرایط  اساس 
ماده خودگیر و آب در تهیه مالت، تعیین 
مواد  بهینه  ذخیره سازی  بر  مؤثر  عوامل 

خودگیر

2

پایین تر از 
حد انتظار

دسته بندی مواد اولیه تشکیل دهنده مواد 
خودگیر

1

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 20
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کاربرد دیرگدازها و جرم نسوز
صفحۀ 101: تصویری از داخل کوره دوار پخت سیمان است که به تازگی نسوز 

چینی شده و مرحله گرمایش اولیه را برای آماده سازی کوره طی می کند. 

کورۀ دوار سیمان دارای شیبی حدود 4 درجۀ سلسیوس است تا آمیز سیمان طی 
فرایند پخت طول کوره را به آرامی  طی کند. پس از کارکرد طوالنی مدت کوره، 
انواع دیرگدازهای شاموتی،  از  تعویض می شوند. در طول کوره سیمان  دیرگدازها 
آلومینات منیزیمی  استفاده می شود. عامل اصلی خوردگی و تخریب  آلومینایی و 
دیرگدازهای کوره سیمان، حضور مواد گدازآور مانند سدیم و پتاسیم در مواد معدنی 

اولیۀ سیمان است. 
در گذشته از دیرگدازهای حاوی کرومیت استفاده می شد، ولی امروزه به دلیل مخاطرات 

زیست محیطی، به کار گرفته نمی شود. 
دانش دیرگدازها در صنایع سیمان، فوالد و... بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند در 

عملکرد تجهیزات و بازدهی تولید نقش بسزایی ایفا کند.  

شده  استفاده  دیرگداز  به جای  نسوز  واژه  از  منابع  و  مجموعه ها  برخی  در 
است. این اصطالح در صنعت نیز بسیار به کار برده می شود. این در حالی 
برابر  بیانگر عدم شعله ور شدن و مقاومت در  است که واژۀ نسوز به نوعی 
سوختن است و حد باالی دمای ذوب را بازگو نمی کند. بنابراین پیشنهاد 
می شود از واژۀ دیرگداز به جای واژه نسوز استفاده شود. در این خصوص 
هنرجو مجاز به استفاده از واژه نسوز است ولی آشنایی با واژه دیرگداز برای 

آینده تحصیلی و شغلی هنرجو مفید است.  

نکته
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صفحۀ 102: پودمان با سؤاالتی در مورد قطعات به کار رفته در قسمت های داخلی 
شومینه و کوره آغاز شده است تا ذهنیت کلی را در هنرجو در مورد تفاوت مواد 
دیرگدازی که در معرض حرارت قرار دارند با آنچه در ساختمان سازی به کار گرفته 

می شود، ایجاد کند. 
آیا می توان از آجر معمولی برای ساخت شومینه استفاده کرد؟ پاسخ منفی است 
چرا که آجر معمولی تحمل دمایی کافی را در برابر شعله ندارد و امکان ذوب 
شدن در دمای شعله و شکسته شدن آجر معمولی در اثر شوک حرارتی وجود 

دارد. 
دِر کوره کارگاهی را در حالت خاموش و سرد باز کنید و به داخل آن نگاه کنید. به نظر 

شما آجرها و مواد به کار رفته در دیوارۀ داخلی آن چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ 
و گرم  کوره  داخل  در  باال  دمای  مانند  نکاتی  به  توجه  با  این سؤال هنرجو  در 
مانند نقطه ذوب و  به مواردی  ناگهانی محیط داخل آن می تواند  و سرد شدن 
شوک پذیری یا قابلیت تحمل تغییرات دمایی اشاره کند. دیرگداز به کار رفته در 
داخل کوره باید نقطۀ ذوب باالیی داشته باشد. معموالً تحمل دمایی دیرگدازهای 
دمای  حداکثر  از  بیشتر  سلسیوس  درجۀ  حداقل150  کوره  در  استفاده  مورد 
کارکرد کوره است. به عنوان مثال کوره ای که حداکثر تا 1100 درجۀ سلسیوس 
کار می کند، باید دیرگدازهایی با تحمل دمایی حداقل 1250 درجۀ سلسیوس 

باشد.  داشته 
برای آموزش بهتر پیشنهاد می شود یک آجر دیرگداز مانند شاموتی یا آلومینایی 
و یک آجر ساختمانی معمولی در اختیار هنرجویان قرار داده شود. تفاوت در وزن، 
رنگ، بافت و ساختار ظاهری، قیمت و کاربرد از جمله مواردی است که می تواند به 
درک بهتر محصوالت دیرگداز کمک کند. گرچه انجام آزمون دیرگدازی و تشخیص 
باال بودن حد تحمل دمایی محصوالت دیرگداز و مقایسۀ آن با محصوالت سرامیکی 

معمول ساختمانی ممکن است مقدور نباشد.
مذاب  پاتیل حمل  از  تصاویری  این شکل ها،  صفحۀ 102 شکل های 4 و 5: 
تا   1400 بین  دمایی  آن  سربارۀ  و  فوالد  مذاب  است.  فوالد  تولید  صنایع  در 
1650 درجۀ سلسیوس دارد. فوالد پس از ذوب شدن در کوره به صورت مذاب 
به داخل پاتیل ریخته می شود. وظیفه پاتیل حمل مذاب از کوره به واحدهای 
مذاب  سربارۀ  و  مذاب  است.  پیوسته  ریخته گری  یا  ریزی  قالب  شمش سازی، 
فوالد که بر روی آن شناور است هر دو در تماس با آجرهای دیرگداز هستند و 
شرایط سخت دمایی و خوردگی فیزیکی و شیمیایی بر آجرهای دیرگداز تحمیل 
می کنند. پاتیل های حمل مذاب پس از تخلیه شدن مذاب آنها، به صورت افقی 
قرار داده می شوند تا تمیزکاری، تعمیر و بازبینی آجرهای نسوز برای شارژ مجدد 
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مذاب صورت پذیرد. 

صفحۀ 103:

وظیفۀ دیرگدازها عالوه بر کاهش انتقال حرارت و جلوگیری از اتالف انرژی، 
محافظت از جدارۀ بیرونی کوره در برابر خوردگی و دمای باالی داخل آن 
است. برای درک بهتر مطلب می توان یک شعلۀ بزرگ حاصل از سوختن هیزم 
را در فضای آزاد مثال زد که چگونه انرژی آن به فضای اطراف رها می شود. 
آجرهای  از  جداره ای  توسط  شعله  اطراف  فضای  محدود کردن  صورت  در 
دیرگداز، انرژی حرارتی آن مهار شده و دمای آن نیز بیشتر می شود. در کوره 
نیز برای همین منظور جداره ای فلزی که داخل آن آجرهای دیرگداز چیده 

شده است نقش مهار انرژی حرارتی کوره را بازی می کند. 

فعالیت کالسی

پاتیل خالی حمل مذاب فوالدآجرهای دیرگداز پاتیل در تماس با مذاب فوالد
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صفحۀ 104 دسته بندی دیرگدازها: 
دسته بندی دیرگدازها بسیار متنوع است ولی در این کتاب به اساسی ترین و در 
عین حال ساده ترین انواع دیرگداز اشاره شده است. دیرگدازهای اکسیدی تنوع 
دیرگدازهای  دارند.  غیراکسیدی  دیرگدازهای  به  نسبت  بیشتری  بسیار  مصرف  و 
با  مقایسه  در  نیز  متخلخل  دیرگدازهای  و  داشته  را  روزافزونی  رشد  شکل  بی 

دیرگدازهای سنگین بسیار اقتصادی تر و کارایی بیشتری دارد. 

 این فعالیت کالسی و تصاویر آن به درک بیشتر این موضوع کمک می کند.

پیشنهاد می شود آموزش اهمیت دیرگداز و بخش های اصلی کوره در کارگاه 
با  می تواند  هنرجو  پذیرد.  انجام  کارگاهی  کوره  عملی  مشاهدۀ  به صورت  و 
به صورت فیزیکی  بیرونی کوره و دیرگدازهای داخل آن  لمس کردن جداره 
این دو جزء مهم کوره را درک نماید و از یکدیگر تشخیص دهد. در پایان باید 
هنرجو بتواند به این پرسش پاسخ دهد که در صورت عدم استفاده از دیرگداز 

یا تخریب آن چه اتفاقی در کوره خواهد افتاد.  

دیرگداز  

جداره بیرونی

دیرگداز  

جداره بیرونی

شکل ٩ـ دسته بندی دیرگدازها

1mm

1mm
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سیلیس به عنوان دیرگداز اکسیدی و سیلیکون کاربید به عنوان دیرگداز غیراکسیدی 
آلومینایی،  انواع  به  می توان  اکسیدی  دیرگدازهای  دیگر  از  شده اند.  زده  مثال 
زیرکونیایی و شاموتی اشاره کرد و دیرگدازهای گرافیتی و کاربیدی مانند بورکاربید  
نیز مثال هایی از انواع غیر اکسیدی هستند. دیرگدازهای بی شکل به صورت پودر و 
دانه بندی شده و دیرگدازهای شکل دار به صورت شکل دهی شده مانند آجر و راه گاه 

به بازار عرضه می شوند.  

صفحۀ 107: در این فعالیت هنرجو براساس نمودار ها و تقسیم بندی ارائه 
شده در جدول 1 و شکل 9 قادر خواهد بود تا مواد دیرگداز ارائه شده را 
دسته بندی کند. انواع دیرگدازهای متخلخل با عنوان دیرگدازهای عایق نام 
برده می شوند چرا که تخلخل عامل ایجاد خاصیت عایق بودن است. پتوهای 
به عنوان دیرگدازهای بی شکل دسته بندی  نیستند ولی  عایق گرچه پودر 
می شوند چرا که پس از انتقال از محل تولید به محل مصرف، براساس شکل 

و هندسۀ سطح محل مورد استفاده، شکل می گیرند. 

فعالیت کالسی

نوع موادتراکمشکلدیرگداز

اکسیدیمتخلخلبی شکلجرم عایق آلومینایی

اکسیدیمتخلخلشکل دارآجر عایق آلومینایی

اکسیدیمتراکمشکل دارآجر سیلیسی
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غیر اکسیدیمتراکمشکل داربوته گرافیتی

اکسیدیمتخلخلبی شکلپتوی آلومینایی

سیمان آلومینات 
کلسیم

اکسیدیمتراکمبی شکل

صفحۀ 108: در دسته بندی انواع ویژگی دیرگدازها، تصویر مربوط به شوک حراراتی 
شکسته شدن یک قطعۀ سرامیکی را در برابر شعله نشان می دهد. به دلیل ضریب 
انبساط حرارتی باال و تغییرات ناگهانی ابعاد قطعه با افزایش دما، تنش های مکانیکی 
ایجاد شده در قطعه منجر به شکست آن شده است. برای رفع این مشکل باید از 
انتقال  انبساط حرارتی کمتری داشته و همچنین  موادی استفاده کرد که ضریب 
حرارت باالیی داشته باشند تا حرارت ایجاد شده سریعاً در تمام قطعه پخش شود. 

در شکل مربوط به تحمل دمایی باال نیز قطعه سرامیکی تحت دمای کوره دچار 
ذوب شدگی و تغییر شکل شده است. برای حل این مشکل باید موادی با دمای 
ذوب باال انتخاب کرد. این گونه مواد عموماً ذاتاً دارای تحمل دمای باال و عاری از 

مواد گدازآور مانند اکسیدهای قلیایی هستند. 
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در تصویر مربوط به مقاومت به خوردگی شیمیایی نیز مواد داخل قطعه سرامیکی 
با آن واکنش داده و تشکیل فازی جدید می دهد که رنگ و ضریب انبساط حرارتی 
متفاوتی نیز دارد که باعث  ایجاد ترک در قطعه می شود. برای حل این مسئله نیز 
باید به ویژگی اسیدی و بازی بودن مواد دیرگداز و مواد در تماس با آنها دقت کنیم. 
به گونه ای که مواد دیرگداز اسیدی برای ذوب مواد اسیدی و مواد دیرگداز قلیایی 
برای ذوب مواد قلیایی استفاده شود. به بیانی دیگر باید در انتخاب صحیح ترکیب 

شیمیایی دقت کنیم.  

صفحۀ 113: در استفاده از جداول مربوط به مخروط های زگر ممکن است 
با اعداد متفاوتی مواجه شوید. دلیل این امر تفاوت در سرعت گرمایش است. 
این استانداردها براساس سرعت های گرمایش مخروط زگر گزارش می شوند. 

فعالیت کالسی

مخروط استاندارد شمارة نمونه
معادل

محدودة دمای نرم شوندگی

1605 درجه سلسیوس23نمونۀ مجهول 1

بیش از 1665 درجه سلسیوسبیش از 30نمونۀ مجهول 2

1640 درجه سلسیوس27نمونۀ مجهول 3

درجۀ شمارة مخروط
سلسیوس

درجۀ شمارة مخروط
سلسیوس

121337311683
131349321717
141398331743
151430341763
161491351785
171512361804
181522371820
191541381835
201564391865
231605401885
261621411970
271640422015
281646
291659
301665
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بررسی  برای  زگر  استاندارد  مخروط های  از  می توان  چگونه   :114 صفحۀ 
یکنواختی دمای کوره های صنعتی در قسمت های مختلف آن استفاده کرد؟

با قراردادن مخروط های زگر در قسمت های مختلف کوره و مقایسه زاویه 
سرد  و  داغ  نقاط  می توان  یکدیگر  با  مخروط ها  افتادگی  میزان  و  خمش 
کوره را شناسایی کرد. برای این کار مجموعه ای سه تایی از مخروط زگر 
با دما های کمتر، مساوی و بیشتر از دمای کاری کوره را انتخاب می کنند. 
دقیق تری  ارزیابی  تا  می دهند  قرار  مختلف  جاهای  در  را  مجموعه ها  این 
از توزیع دمای داخل کوره داشته باشند. در صنعت سرامیک از این روش 
برای چیدمان قطعات با دمای پخت باالتر در نقاط داغ و چیدمان قطعات 
با دمای پخت پایین تر در نقاط سرد کوره استفاده می شود. حلقه هایی نیز 
در بازار عرضه شده است که با اندازه گیری قطر آنها پس از قرار گرفتن در 
کوره می توان دمای معادل آن را ارزیابی کرد. عدم یکنواختی دما در کوره ها 

است.  اجتناب ناپذیر  امری 
می توان از حلقه نیز به جای مخروط زگر به منظور اندازه گیری دمای کوره 
استفاده کرد. تغییر قطر حلقه ها نشان دهندۀ حداکثر دمایی است که حلقه 

در آن قرار گرفته است.

حلقهمجموعۀ سه مخروطیزاویۀ خمش مخروط

فکر کنید

صفحۀ 114: شکل های زیر هر کدام بیانگر یکی از مراحل تولید دیرگدازهای 
شکل دار شامل سه مرحلۀ 1ـ آماده سازی مواد اولیه و آمیز، 2ـ شکل دهی، 
3ـ  خشک و پخت است. مواد اولیۀ دیرگدازها معموالً ترکیبی از اگریگیت هایی 
درشت دانه و پودر است. شکل دهی دیرگدازها نیز با انواع روش های معمول 
در صنعت سرامیک مانند اکسترود، پرس یا ریخته گری دوغابی انجام پذیر 

فعالیت کالسی
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    خشک و پخت                  شکل دهی           آماده سازی مواد اولیه و آمیز

صفحۀ 114: از چه روشی برای شکل دهی محصوالت دیرگداز زیر استفاده 
شده است؟

تولید  آمادگی ذهنی در هنرجو در مورد  ایجاد  فعالیت  این  از طرح  هدف 
ممکن  است.  شکل دهی  مختلف  روش های  با  مختلف  دیرگداز  محصوالت 
است این روش ها محدودیتی نداشته باشند به عنوان مثال در مواردی آجر 
ولی  پرس کردن.  با  را  بوته  یا  و  کرد  تولید  کردن  اکسترود  با  می توان  را 
نداشته و خاص هستند. معموالً  موارد عمومیت  باید درنظر داشت که این 
آجرهای متراکم را با پرس کردن و تیوب ها را با اکسترود کردن و بوته ها را 

می سازند.  دوغابی  ریخته گری  با 

آجرهای عایق را معموالً با ریختن دوغاب در قالب های بزرگ تولید می کنند. 
این بلوک ها پس از خشک شدن از قالب خارج می شوند و پس از پخت برش 

فعالیت کالسی

  پرس                                      اکسترود                             ریخته گری 

است. دیرگدازهای شکل داده شده نیز اغلب همانند دیگر محصوالت سرامیکی 
نیاز به خشک کردن و پخت دارند. معموالً دمای پخت دیرگدازها بسیار باالتر 
از سرامیک های معمول و بیش از 1250 درجۀ سلسیوس است که در برخی 

محصوالت نیز به 1800 درجه سلسیوس می رسد.
شکل های زیر بیانگر کدام یک از مراحل تولید دیرگدازهای شکل دار است؟
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صفحۀ 115: شاموت و آجرهای شاموتی 
شاموت پرمصرف ترین و معمول ترین نوع دیرگداز در صنعت است. به همین دلیل 
توضیحاتی درخصوص روش تولید آن ارائه شده است. خاک رس نسوز، کائولن و بال 
کلی ماده اولیۀ اصلی برای تولید شاموت است. به دلیل ارزان قیمت بودن مواد اولیه 
پایین تر، محصوالت شاموتی  نیاز به دمای پخت نسبتاً  مورد استفاده و همچنین 
در  آجرهای شاموتی  است.  پر مصرف تر  و  قیمت  ارزان  دیرگدازها  انواع  میان  در 
شکل های مختلف برای ساخت دیواره های ساده، قوس دار و سقف ها تولید می شود. 
انواع جرم های شاموتی نیز توسعه یافته اند. شاموت سمیرم به عنوان مثال یکی از 
دارد.  رواج  ایران  در صنایع  آن  است که مصرف  کائولن کلسینه شده  محصوالت 
در زیر کاتالوگ و مشخصات فنی خاک نسوز سمیرم قبل و پس از کلسینه را به 
همراه تصاویر مربوطه مشاهده می کنید. آشنایی هرچه بیشتر هنرجو با محصوالت 

شاموتی و طریقۀ استفاده از این محصوالت در تمام صنایع سرامیک مفید است. 

داده می شوند. 
با توجه به مطالب فوق بهتر است از هنرجو پرسیده شود کدام روش بهتر است 

یا چه روشی را برای شکل دهی این محصوالت مناسب تر می دانند. 

صفحۀ 120: افزودنی ها در دیرگدازها 
در آماده سازی مواد اولیه از افزودنی های متنوعی می توان استفاده کرد. به عنوان 
مثال میکروسیلیس برای افزایش استحکام، لیگنوسولفونات ها برای روان سازی یا 
الکل ها برای ضد یخ استفاده می شود. افزودنی ها در مقادیر کم و ناچیز )0/2 تا 
2/5 درصد وزنی( به آمیز اضافه می شوند و تأثیر بسیار چشمگیری بر خواص نهایی 

محصول دارند.  
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صفحۀ 125: چرا فاصلۀ بین مراکز انکرها در سقف کمتر از فاصلۀ بین آنها 
در دیواره است؟ 

در سقف به دلیل وزن زیاد دیرگداز و احتمال ریزش آن باید فاصلۀ انکرها کم 
باشد تا تعداد انکرها در واحد سطح افزایش یابد. در حالی که در دیواره، وزن 
جداره بر روی خود آن وارد می شود و فاصله انکرها می تواند بیشتر باشد. به 
عنوان مثال فاصلۀ انکر های فلزی را برای ضخامت 200 میلی متری جرم 
دیرگداز، در سقف معادل 300 میلی متر، در دیوار معادل 380 میلی متر 
و در کف معادل 500 میلی متر در نظر می گیرند. توجه داشته باشید این 
اعداد برای جرم های مختلف و انکرهای مختلف متفاوت است. معموالً الگو و 

فاصله چیدمان انکرها توسط شرکت تولیدکننده پیشنهاد می شود.  

فکر کنید

دیرگدازهاي گرافیتي 
این دیرگدازها از گرافیت و مقدار کمي خاک رس چسبنده تولید مي شوند و داراي 
با بسیاری  با گرافیت می تواند همراه  باالیي هستند.کربن  مقاومت حرارتي بسیار 
گرافیت  مهم  ویژگی های  از جمله  رود.  کار  به  دیرگداز سرامیکی  از سیستم های 
مقاومت به خوردگی شیمیایی و شوک حرارتی است. چرا که خاصیت ترشوندگی 
سوختن  و  شدن  اکسید  گرافیتی،  دیرگدازهای  بزرگ  عیب  دارد.  ضعیفی  بسیار 
گرافیت طی زمان است. این موضوع در مورد دیرگدازهای کاربیدی مانند سیلیکون 

کاربید نیز صادق است.  

جرم های بی شکل 
دیرگدازهای بی شکل که با عنوان جرم های نسوز یا دیرگدازهای مونولیتیک 
ویژگی  با  موادی  و  دیرگداز  گرانول های  از  نیز شناخته می شوند، مخلوطی 
سرعت  با  شکل  بی  دیرگدازهای  امروزه  است.  شکل پذیری  و  چسبندگی 
روزافزونی توسعه پیدا کرده اند و جایگزین دیرگدازهای شکل دار مانند انواع 
آجر شده اند. ارزان تر بودن، نصب آسان و سریع و امکان تعمیر در حین کارکرد 
از جمله ویژگی های مهم این نوع دیرگداز در مقایسه با دیرگدازهای شکل دار 
است. یکی از مزایای مهم دیرگدازهای بی شکل حذف درز و یکپارچه بودن 
جداره است. درز در دیرگداز به عنوان محلی برای نفوذ مواد خورنده و هدر 

رفت حرارت عمل می کند. 

دانش افزایی
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اگریگیت های دیرگداز 
اگریگیت های دیرگداز سهمی  بیش از 70 درصد وزنی را در آمیزهای محصوالت 
که  همان گونه  شاموت  اگریگیت های  مهم هستند.  بسیار  بنابراین  دارند.  دیرگداز 
اشاره شد از کلسینه کردن ترکیب خاک نسوز، کائولن و مقداری بال کلی به دست 
می آید. اگریگیت های منیزیت نیز از کلسینه کردن منیزیت های معدنی در کوره های 
تونلی و قوسی تولید می شود. در کوره های تونلی دمای کلسینه تا 2000 درجۀ 
تا  می کند  پیدا  افزایش  سلسیوس  درجۀ   2800 تا  قوسی  کوره  در  و  سلسیوس 
به ترتیب منیزیت های ددبرن و منیزیت های ذوبی تولید شوند. هرچه دمای کلسینه 
بیشتر باشد، منیزیت حاصل دانسیته بیشتری پیدا کرده و تخلخل کمتر می شود. 
مزیت کاهش تخلخل کاهش واکنش پذیری منیزیت با رطوبت و تأثیر خورندگی مواد 
مذاب در محل کاربرد دیرگداز است. در واقع عمر دیرگداز با افزایش دمای کلسینه 

بیشتر می شود. 

از جمله مواد مهم مورد استفاده در دیرگدازهای بی شکل سیمان های نسوز 
هستند. این سیمان ها بر پایۀ کلسیم آلومینات هستند که براساس نسبت کلسیم 
دیرگدازهای  به  سیمان  افزودن  مثبت  اثر  می شوند.  تقسیم بندی  آلومینا  به 
نامطلوب آن کاهش دمای  اثر  افزایش استحکام مکانیکی است ولی  بی شکل 
کاربرد  شرایط  به  توجه  با  بنابراین  است.  محصول  دیرگدازی  یا  تحمل  قابل 
دیرگداز بی شکل، انواع دیرگدازهای کم سیمان )دیرگدازی   باال( تا دیرگدازهای 
حاوی  دیرگداز  یافته اند. جرم های  توسعه  باال(  مکانیکی  )استحکام  پر سیمان 
که  چرا  می شوند  شناخته  هیدرولیکی  جرم های  عنوان  با  نسوز  سیمان های 

عامل گیرش در این نوع جرم ها آب است. 
در برخی جرم های دیرگداز نیز به جای سیمان از چسب های آلی یا معدنی 
آلومینیوم فسفات  سدیم سیلیکات،  چسب ها  این  جمله   از  می شود.  استفاده 
شیمیایی  باند  با  دیرگداز  جرم های  عنوان  با  نیز  جرم ها  نوع  این  هستند. 
شناخته می شوند و عالوه بر آب، هوا و دمای باال در محدودۀ 100 تا 200 
درجۀ سلسیوس برای گیرش جرم الزم است. این نوع دیرگدازها برخالف نوع 
هیدرولیکی پس از گیرش نسبت به آب مقاوم و پایدار نیستند و مجدد به گل 

تبدیل می شوند مگر آنکه در دمای باال پخته شده باشند. 
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صفحۀ 122 نسوز کاری ـ نصب دیرگدازها: در نسوز چینی معموالً از ترکیب 
دیرگدازهای شکل دار و بی شکل استفاده می شود تا از خواص مطلوب هر دو نوع 
است  حرفه هایی  جمله  از  نسوزکاری،  یا  چینی  نسوز  شود.  گرفته  بهره  دیرگداز 
که در صنعت نسوز و دیرگداز اهمیت بسزایی دارد. تصاویر مربوط به جدول 14، 
نشان دهندۀ دو نوع نسوزکاری با محصوالت شکل دار و بی شکل است. تصویر باالیی 
یک اتصال دهنده ارتجاعی برای مهار تغییرات طولی تجهیزات با افزایش دما است. 
تصویر پایینی نیز یک کانال انتقال گازهای داغ است. نکته مشترک در هر دو نوع 
نسوزچینی استفاده از آستر عایق است. استفاده از عایق ها به کاهش اتالف حرارتی 
مهارت  بسیار کمک می کند.  استفاده  مورد  دیرگداز  و همچنین کاهش ضخامت 
استفاده از انکرها در نصب دیرگدازهای بی شکل نیز از جمله نکات حائز اهمیت 

است.  

                                     منیزیت ذوبی                                                   منیزیت دد برن

صفحۀ 125: کدام یک از چیدمان های زیر برای انکر فلزی صحیح هستند؟
ردیف  چیدمان های  بنابراین  باشند.  یکدیگر  راستای  در  کاماًل  نباید  انکرها 

باالیی تماماً نادرست و چیدمان های ردیف پایین صحیح هستند. 

فعالیت کالسی
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صفحۀ 128: پتوها و الیاف دیرگداز  
زیر  موارد  در  که  دیرگداز  الیاف  و  پتوها  مورد  در  توضیحی  به  قسمت  این  در 
کاربرد دارند اشاره شده است تا هنرجویان با این نوع دیرگدازها آشنایی داشته 

باشند.
الیۀ عایق در کوره های صنعتی )شاتل، رولری، ذوب و ...( صنایع مختلف مانند:

 دیگ های بخار و مراکز حرارتی
 آسترکاری کوره های صنایع پتروشیمی، نفت و گاز

 عایق بندی بویلرها، توربین ها، لوله ها و سایر قسمت های حرارتی نیروگاه ها
 عایق کاری حرارتی در صنعت خودرو، به کار گرفته می شوند.

صفحۀ 12٩: نصب پتو به دو صورت الیه ای و بلوکی قابل انجام است. در صورت 
نصب به صورت الیه ای پتو باز می شود و با استفاده از انکر به دیوار پیچ می شود. 
در نوع بلوکی، بلوک های پتو ابتدا کنار یکدیگر چیده می شوند و سپس تسمه یا 

بسط های آنها باز می گردد تا با رها شدن به یکدیگر نیرو وارد کنند.  

دلیل این امر امکان تشکیل ترک و رشد آن در راستای انکرها است. ولی در 
صورت غیر هم راستا بودن رشد ترک حاصل از یک انکر توسط انکر دیگر متوقف 
شده و یا تغییر جهت می دهد که در نهایت منجر به کاهش انرژی ترک و متوقف 

شدن آن می شود. 

صفحۀ 130: چرا از دیرگدازهای عایق الیافی فقط در دیوار و سقف کوره ها 
استفاده می شود؟ استفاده از این محصوالت در کف کوره چه مشکالتی را 

به همراه دارد؟ 
زمان  گذر  با  و  آنها  بر  وارد  نیروی  و  وزن  اثر  در  الیافی  عایق  دیرگدازهای 
متراکم می شوند و سطحی ناهموار ایجاد می کنند. بنابراین از این محصوالت 
در جاهایی استفاده می شود که هیچ گونه نیرویی مانند نیروی وارده از قطعات 
سرامیکی بر آنها اعمال نشود. بنابراین سقف و جداره برای این منظور مناسب 
هستند تا الیاف فقط نقش عایق بودن و جلوگیری از اتالف حرارت و انرژی 
را بازی کند. همچنین با ریزش و چکه کردن لعاب بر کف کوره، الیاف عایق 

به شدت تخریب می شوند.

فکر کنید
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اهمیت استفاده از دیرگداز در کوره که عبارت است از جلوگیری از اتالف حرارت 
و محافظت جداره کوره می تواند معیاری برای ارزشیابی هنرجو باشد. تشخیص 
دیرگدازهای بی شکل مانند سیمان یا جرم و شکل دار مانند آجر از یکدیگر نیز 
می تواند معیاری برای این منظور باشد. مهارت استفاده از مخروط های زگر و 
همچنین علم اندازه گیری ویژگی دیرگدازی مواد در صنعت بسیار حائز اهمیت 

است. 

ارزشیابی

دیرگدازهای اسیدی و قلیایی 
دیرگدازها تحت دمای باال و در تماس با مواد مذاب گداخته یا جریان هوای داغ 
کوره هستند. این نوع سیاالت دارای قابلیت نفوذ به ساختار دیرگدازها و واکنش 
با اجزای تشکیل دهنده دیرگدازها هستند. واکنش بین دیرگدازها و سیاالت 
خورنده منجر به تخریب و افت عملکرد دیرگداز می شود. از جمله مخرب ترین 
باز است. به عنوان مثال دیرگدازهای منیزیتی در  واکنش ها، واکنش اسید و 
تماس با اسید ها و دیرگدازهای سیلیکاتی در تماس با مذاب های حاوی مواد 
قلیایی و قلیایی خاکی واکنش پذیر بوده و محصول واکنش خواص نامطلوبی 

دارد.  باال  حرارتی  انبساط  ضریب  یا  کم  ذوب  دمای  مانند 
یکی از مثال های مهم واکنش دیرگدازهای شاموتی کورۀ سیمان با سدیم اکسید 
و پتاسیم اکسید در مواد اولیۀ سیمان است. در اثر این واکنش آجرهای شاموتی 
دیرگدازهای  واکنش  می شود.  سیمان  تولید  توقف  به  منجر  و  شده  تخریب 

منیزیتی با سربارۀ فوالد نیز واکنشی مخرب در صنایع تولید فوالد است.

دانش افزایی
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ارزشیابی

تکالیف عملکردی پودمان
نتایجاستاندارد عملکرد)شایستگی ها(

استاندارد 
)شاخص ها، داوری، 

نمره دهی(
نمره

کاربرد 
دیرگدازها و 

جرم نسوز

1ـ بررسی دسته بندی 
مواد دیرگداز در 
صنعت سرامیک 

2ـ بررسی تأثیر مواد 
دیرگداز و جرم نسوز 

در صنعت سرامیک

تعیین تأثیر مواد 
دیرگداز و جرم های 

نسوز در صنعت 
سرامیک براساس 

استاندارد ملی ایران 

باالتر از حد 
انتظار

تحلیل و تعیین کاربرد مواد 
3دیرگداز و جرم های نسوز

در حد 
انتظار

سنجش دیرگدازی با استفاده 
از مخروط های استاندارد تعیین 
ویژگی های مواد دیرگداز مورد 
استفاده در کوره، تعیین اصول 

نسوز چینی کوره

2

پایین تر از 
1تفکیک مواد دیرگدازانتظار

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان پودمان از 3

نمره پودمان از 20



پودمان کسب اطالعات فّنی
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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:



116

)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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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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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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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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:)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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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
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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
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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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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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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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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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