


پودمان ٢

كنجكاوي  و حس  مشاهدات طبیعی  از  الهام گرفتن  با  نخستین  انسان های 
برای رفع نیازهای خود اشیای گلی را با كمک دست می ساختند. از اولین 
با  امروزه  برد.  نام  را  سفالی  یا  گلی  قطعات  می توان  بشر  دست ساخته های 
توسعه روش هاي شكل دهي قطعاتی از سرامیک ساخته می شود كه بخش 
برآورده می سازد و دامنۀ كاربرد بسیار وسیعی  را  نیاز بشر  از  قابل توجهی 

شامل ظروف سرامیكی، چینی دندان، شمع اتومبیل و دماغۀ موشک دارند.

شکل دهی دستی
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واحد یادگیری ٢  

شایستگی شکل دهی دستی و یادگیری مهارت آن   

هدف از این پودمان، فراگیري دانش و مهارت روش شكل دهي دستي سرامیک ها است كه روش مناسبي براي 
تهیۀ بسیاري از بدنه هاي سرامیكي است. انواع روش هاي شكل دهي دستي، محصوالت این روش و همچنین 

عوامل مؤثر بر افزایش كیفیت بدنه هاي تولید شده با این روش توضیح داده شده است.

استاندارد عملکرد  

      شكل دهی قطعات سرامیكی با روش های دستی )شستی، فتیله ای، ورقه ای و دست و قالب(
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شكل دهي بدنه هاي سراميكي    

شكل دهي فرایندي است كه مواد اولیه به شكل مورد نظر تبدیل می شوند. مخلوطي از خاك رس و آب را 
درنظر بگیرید كه به كمک دست و با زیر و رو كردن به گل یكنواخت تبدیل شده باشند؛ چه روشي براي 

شكل دهي به این گل پالستیک پیشنهاد می كنید؟
شكل دهي بدنه هاي سرامیكی به دو روش دستي و ماشیني انجام می شود. نمودار 1 دسته بندي انواع روش هاي 

شكل دهي سرامیک ها را نشان می دهد.

لیستي از قطعات ساخته شده با هر یک از روش هاي شكل دهي تهیه كنید.

نمودار 1ـ دسته بندي روش هاي شکل دهي بدنه هاي سراميکي

تحقیق کنید

شستی

فتيله ای

ورقه ای

دست و قالب

سفالگری

ریخته گری دوغابی

شکل دهی پالستيک

شکل دهی 
دستگاهی

شکل دهی 
دستی

روش های
شکل دهی

پرس

روش های پيشرفته
 شکل دهی
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شکل 1

به تصاویر زیر دقت كنید و به سؤاالت پاسخ دهید: 
     به نظر شما امكان شكل دهي این بدنه ها با دست وجود دارد؟

     آیا روش شكل دهي بر روی مقدار گل مورد نیاز تأثیر می گذارد؟
     مهارت و توانایي فردي چه تأثیري بر مقدار گل مصرفي دارد؟ 

ابعاد، ضخامت، طرح، نوع روش  براساس عواملي نظیر  انتخاب مقدار مناسب گل مصرفي  مهارتي است كه 
شكل دهي دستي محصول صورت مي گیرد.

با هم گروهي هاي خود درباره هریک از عوامل مؤثر بر مقدار گل مصرفي بحث و گفت وگو كنید.

برای برداشتن مقدار گل مورد نظر، برش گل با استفاده از ابزارها انجام می شود. ابزارهایي كه براي برش گل 
به كار می روند در جدول 1 آورده شده است.

تصویرکاربردتعریفنام ابزار

ابزار برش
ابزاری از جنس فوالد زنگ نزن یا از 
جنس پالستیک )پلیمر( محكم است.

برش گل

سیم برش
ابزاری سیمی از جنس فوالد زنگ نزن یا 
پالستیک )پلیمر( محكم كه دارای دو 

دسته پالستیكی است.

برش مقدار زیادی
از گل

كاردك
از جنس فوالد  ابزاری كه دارای تیغه ای 
زنگ نزن و دسته ای چوبی یا فلزی است.

جمع آوری و 
زیر و رو كردن گل

جدول 1ـ انواع ابزارهای مناسب برای جداسازی مقدار گل مناسب

گفت و  گو کنید
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شکل 2ـ مراحل آماده سازي و ورز دادن گل

آيا گل قبل از شكل دهي نياز به آماده سازي دارد؟
به دلیل  انجام شود. گل برش داده شده  باید ورز دادن گل  و برش آن  تعیین مقدار گل مصرفي  از   پس 
یكنواخت نبودن از لحاظ رطوبت و مواد اولیه و وجود حباب هاي هوا در آن براي شكل دهي مناسب نمی باشد. 

شكل 2 مراحل آماده سازي و ورز دادن گل را نشان می دهد.

ورز دادن گل مهارتي است كه باعث اختالط، یكنواختی و هواگیري خمیر گل می گردد. 

براي كاهش و تنظیم رطوبت گل، ورز دادن یا پخش كردن گل بر روي سطوح جاذب آب مانند سطح گچي 
انجام مي شود.

1  فشردن، كوبیدن و هواگیری گل 

2  بررسی میزان رطوبت و تنظیم آن 

3  ادامه ورز دادن برای حذف حفره و عدم یكنواختی 

4  همگن كردن بافت و رطوبت گل و ورز دادن نهایی 

به نظر شما ورز دادن گل بر روی سطوح چوبی یا سنگي چه تفاوتی با سطوح گچي دارد؟

بررسي كنید كه در مقیاس صنعتي ورز دادن گل چگونه انجام می شود؟ تحقیق کنید

سؤال
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اگر در هنگام ورز دادن خمیر گل حفراتي در آن ایجاد شود نشانه چیست؟

الف ـ گل پخش شده روی سطح گچ             ب ـ گل پخش شده روی سطح چوبی

شکل 4ـ بررسي ظاهر گل در هنگام ورز دادن

 
با توجه به مطالبي كه تاكنون آموخته اید به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

شکل 3 ـ تنظيم رطوبت گل

جدول 2

توضيحاتسؤاالتردیف

در چه صورتی به لوح گچی برای ورز دادن گل نیاز داریم؟1

مقدار گل انتخاب شده در ورز دادن چه تأثیري دارد؟2

3
چرا ورز دادن گل با رطوبت كم دشوار است و چگونه رطوبت 

گل افزایش داده می شود؟

سؤال

فعالیت کالسی
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تصویرتعریفنوع ابزار

وسیله ای است برای حذف و تراشیدن گل های اضافه از روی قطعهچاقوی برش

پرگار )قطرسنج(
و  بیرونی  قطرهای  كنترل  و  اندازه  تعیین  برای  است  وسیله اي 

داخلی قطعات

وسیله ای است برای نورد و تخت كردن گلوردنه

غلتک طرح دار و ثابت
وسیله ای است برای ایجاد نقش و طرح روی سطوح گل پس از 

نورد یا سطوح قطعه شكل دهي شده

غلتک های طرح دار و متغير
وسیله ای است برای ایجاد انواع نقش و طرح روی سطوح گل پس از 

نورد یا سطوح قطعه شكل دهي شده

شابلون شکل دهی
ابزاري است برای ایجاد طرح های زاویه دار، انحنا و پیچیدگی های 

ویژه

وسیله ای است برای تراش الیه های گلشانه یا تيغه تراش

کاردک
وسیله ای است براي برداشتن گل)كاردك های كوچک برای صاف 

كردن سطح بدنه به كار می روند(.

     ابزاری است برای تراش گل و پرداخت سطوح ناصافابزار تراش

وسیله ای است برای ایجاد برش در گل وردنه شدهغلتک برش

ابزارهاي شکل دهي با دست  

برای شكل دهی دستی فراورده هاي سرامیكي ابزارهای مختلفی به كار می رود كه برحسب روش شكل دهی 
كاربردهاي متفاوتی دارند. ابزارهای مورد استفاده برای شكل دهی دارای كاربرد، شكل و جنس های گوناگونی 

هستند. در جدول3 انواع ابزارهاي كاربردي در روش هاي شكل دهي با دست نشان داده شده است.

جدول 3ـ انواع وسایل و ابزارهاي کاربردي در روش شکل دهي با دست
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1ـ روش شکل دهي با دست  

این روش قدیمي ترین روش شكل دهي در صنعت سرامیک است. در این روش هیچ دستگاهي به كار نمي رود 
و شكل دهي با دست انجام می شود. انواع روش هاي شكل دهي دستي در نمودار زیر نشان داده شده است. 

نمودار 2ـ انواع روش هاي شکل دهي دستي

دست و قالب ورقه ای فتيله ای شستی

روش هاي 
شکل دهي دستي

دست و قالب ورقه ای فتيله ای شستی

به نظر شما روش شكل دهي با دست براي چه نوع قطعاتی مناسب تر است؟ 

شکل 5  ـ بدنه های شکل دهی شده به روش دستی

سؤال
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شکل 6  ـ روش شکل دهي شستي

شکل 7ـ انواع مدل هاي شکل دهي شستي

به شكل زیر نگاه كنید، هر یک از تصاویر سه مدل مختلف از مراحل شكل دهي به روش شستي را نشان 
می دهد. 

به نظر شما كدام یک از این مدل های شكل 7 مي تواند براي شكل دهي یک فنجان با روش شستي مناسب 
است؟

1ـ روش شکل دهي شستي1   

در این روش با در اختیار داشتن مقدار مناسبي از گل با میزان رطوبت كافي به وسیله فشار آوردن با انگشت 
شست و بقیه انگشتان شكل دهي انجام می شود. شكل 6 مراحل شكل دهي یک كاسه را با این روش نشان 

می دهد. 

1- Pinch

1(

2(

3(

مدل عميق کردن گل

مدل نازک کردن گل

متقارن سازی

1 مقدار مناسبی از گل را انتخاب کنيد و به 
خوبی ورز دهيد و به شکل یک گلوله با ابعاد 

دلخواه در آورید.

2 مرکز گلوله گلی را با انگشت شست فشار 
دهيد و یک فضای خالی ایجاد کنيد.

3 با فشار آوردن توسط انگشت شست و بقيه 
انگشتان دهانۀ فضای خالی را بيشتر کنيد  و  
ضخامت  کنيد  سعی  و  دهيد  فشار  را  لبه ها 

تمامی قسمت های دیواره یکسان شود.

به منظور  مشاهدۀ  فیلم آموزشی  روش  شكل دهی شستی به آدرس اینترنتی www.roshd.ir  مراجعه 
كنید.

سؤال

فیلم
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کار عملی 1: ساخت کاسه با روش شستي
مواد و ابزار: گل رس و آب

شرح فعاليت: مطابق شكل روبه رو كاسه را شكل دهی
 كنید.

٢ـ روش شکل دهي فتیله اي1  

این روش یكي از قدیمي ترین روش هاي شكل دهي دستي مي باشد و امكان ساخت بدنه های متنوعي با ابعاد و 
اشكال مختلف با این روش وجود دارد. در روش فتیله، تهیه فتیله هایي با شكل پذیري مناسب اهمیت زیادي 

دارد.

شکل 8

قرار گرفتن طوالنی مدت گل در دست باعث كم شدن رطوبت آن می شود و ترك هایي در سطح بدنه ظاهر 
خواهد شد؛ بنابراین در هنگام شكل دهي، به طور مداوم باید انگشتان دست مرطوب شود.

نکته

فعالیت کارگاهی

1- Coil
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1 یک تكه گل مدور برای كف گلدان انتخاب می شود. ضخامت این پایه گلی بستگی 
به اندازه كار دارد.

2 برای ساختن فتیلۀ گلی، تكه گل ورز داده شده را میان انگشتان فشار داده و به 
صورت طناب با ضخامت مناسب درآورده می شود. سپس فتیله ها به صورت مدور 

بر  روی سطح پایه چسبانده می شوند.

3 برای آنكه قطعه ظاهر مناسب داشته باشد، سطح فتیله ها ابتدا با انگشت مرطوب 
و سپس با ابزار فشرده می شود تا فاصله بین فتیله ها صاف شود.

4 بر اساس شكل بدنۀ مورد نظر جهت شكم دار كردن، فتیله ها را به سمت خارج 
و جهت ایجاد دهانۀ گلدان فتیله ها داخل تر قرار می گیرند و سپس سطح فتیله ها 

صاف می شود.

مراحل شكل دهي گلدان به روش فتیله ای در زیر آورده شده است.

به منظور مشاهدۀ فیلم آموزشی روش شكل دهی فتیله ای به آدرس اینترنتی www.roshd.ir مراجعه 
كنید.

فیلم
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در هنگام قرارگیری فتیله ها بر روی هم، ممكن اســت بدنه اعوجاج پیدا كند و تغییر شكل دهد، بنابراین 
بهتر اســت پس از اینكه تعدادي از فتیله ها بر روي هم قرار گرفت، در مجاورت هوا مقداري استحكام یابد 

و سپس بقیۀ فتیله ها روي هم قرار گیرند.

هنگام تهیه فتیله ها توجه به شكل پذیري فتیله ها اهمیت دارد. براي بررسي شكل پذیري فتیله ها به ترتیب 
زیر عمل می كنیم:

با روش فتیله اي مي توان قطعات متنوعي با ابعاد گوناگون تهیه كرد. قرارگیري مناســب فتیله ها مهارتي است 
كه نیاز به دقت و تمرین دارد. در شكل 9 چند نمونه از بدنه هاي شكل دهی شده با این روش نشان داده شده 

است.

شکل 9ـ بدنه هاي مختلف شکل دهي شده با روش فتيله اي

شكل پذیری گل مناسب بوده است.

شكل پذیری گل مناسب نبوده است.

ترك قابل اصالح است و با مرطوب كردن سطح فتیله ها ترك 
از بین برده می شود. 

تركی  وهیچ  كرده  خم  را  فتیله  اگر 
ظاهر نشود:

اگر فتیله ها در هنگام پیچاندن كاماًل 
بشكنند:

اگر فتیله ها اندكی ترك بخورند:

گل هایی از هریک از خاك های رس آجري، بنتونیت و كائولن درست كنید و از آنها فتیله هایي با رطوبت 
و ضخامت یكسان تهیه كنید؛ فتیله های ساخته شده از كدام گل براي روش شكل دهي فتیله اي مناسب تر 

هستند؟ چرا؟

سؤال

نکته
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شکل 10ـ انواع بدنه هاي شکل داده شده با روش ورقه اي

3ـ روش ورقه اي1    

روشي است كه در آن با اتصال ورقه هایي از گل رس در كنار هم بدنه مورد نظر شكل دهي می شود. قبل از 
شكل دهي باید طرح اولیه قطعه مورد نظر، ابعاد و اندازه ورقه ها تعیین شود. 

آیا روش های شستی و فتیله ای برای تولید فراورده های با اشكال هندسی مناسب است؟
میزان رطوبت گل در این روش چه تفاوتي با روش هاي قبلي دارد؟

Slap ـ1

کار عملی2: ساخت گلدان با روش فتيله 
مواد و ابزار: گل رس، پرگار، ابزار برش، ظرف آب، دوغاب، ابزار چوبي، اسفنج

شرح فعاليت: مطابق تصویر روبه رو با روش فتیله ، گلدان تهیه كنید. 

فعالیت کارگاهی

بدنه هاي شكل دهی شده با روش فتیله اي و شستي را از لحاظ اندازه و شكل با یكدیگر مقایسه كنید. گفت و  گو کنید

موارد ایمني: اصول صحیح و ارگونومی جابه جایی بسته گل را رعایت كنید و قبل از شروع به كار، ابزارها 
را از نظر سالم بودن كنترل كنید و هنگام استفاده از ابزار برش مراقب دستان خود باشید.

ایمنی و بهداشت
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1 مقداری گل بر روی سطح پهن شود.

2 گل پهن شده با دست به صورت ورقه درآورده شود.

3  به كمک وردنه سطح گل كامالً یكدست و صاف شود. برای ایجاد ورقه گلی با 
ضخامت مورد نظر، وردنه كردن بین دو خط كش یا دو تخته انجام شود. ضخامت در 

كل سطح ورقه را به وسیلۀ خط كش می توان كنترل كرد.

4 ورقه ها به ابعاد مورد نظر برش داده شود و فارسی بُر شود.

5 به منظور اتصال بهتر ورقه ها، لبۀ ورقه ها آغشته به دوغابی از رس و آب شود.

6  سپس لبۀ ورقه ها در كنار هم قرار داده شود و با دست فشار اندكی به آنها وارد 
شود تا ورقه ها به هم اتصال یابند.

7 فتیله های با ضخامت مناسب بین ورقه ها قرار داده شود و با ابزار برش فشار اندكی 
به آن وارد شود تا اتصال ورقه ها بیشتر شود. سپس با اسفنج مرطوب لبه های بیرونی 

صاف شود.

در تصاویر زیر مراحل شكل دهي یک گلدان با روش ورقه اي نشان داده شده است.
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روش شكل دهي دستي هریک از بدنه هاي سرامیكي زیر را مشخص كنید.

...................               ...................                     ...................

به منظور مشاهدۀ فیلم آموزشی روش شكل دهی ورقه ای به آدرس اینترنتی www.roshd.ir مراجعه 
كنید.

فیلم

فعالیت کالسی

فعالیت کارگاهی

کار عملی3: ساخت گلدان با روش ورقه اي
جهت  دوغاب  برش،  ابزار  وردنه،  گل،  ابزار:  و  مواد 

اتصال اجزا، ابزار چوبي، صفحۀ زیر كار، خط كش
شرح فعاليت: مطابق شكل روبه رو گلدان را با روش 

ورقه ای شكل دهي كنید.

4ـ روش شکل دهي با دست و قالب  

در روش شكل دادن با دست و قالب عالوه بر دست انسان، قالب نیز برای شكل دادن قطعه استفاده می شود. 
بدین ترتیب كه گل به داخل قالب به وسیله دست محكم چسبانده شده و فشار داده می شود. ظروفي كه 

داراي برجستگي هاي تزییني هستند، معموالً با روش دست و قالب شكل دهي مي شوند. 
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قالب هایي كه در این روش استفاده می شود معموالً از جنس چوبی، گچی، پالستیكی و فلزی بوده و دارای 
ابعاد گوناگونی می باشند. قالب گچی جذب آب مناسبی دارد كه منجر به افزایش استحكام قطعه  شكل و 
و خروج راحت تر آن از قالب می شود. برای جلوگیری از چسبیدن گل به قالب هایی كه جذب آب ندارند از 
نایلون نازك یا جداكننده مناسب مانند الیه ای نازك از گریس یا خمیر صابون یا پارافین استفاده می شود. در 

شكل 12 انواع قالب هاي گچي، فلزي و پالستیكي نشان داده شده است. 

آیا نوع قالب در سرعت تولید بدنه ها در این روش شكل دهی تأثیري دارد؟

دربارۀ مدت زماني كه ِگل باید در هر یک از قالب ها قرار گیرد تا قطعه از آن خارج شود گفت وگو كنید.

شکل 11

سؤال

    به نظر شما قالب مناسب براي روش دست و 
قالب باید چه ویژگي هایي داشته باشد؟

روش  این  با  قطعات چندتكه  براي ساخت      
چه باید كرد؟ 

    مقدار رطوبت در روش شكل دهي با دست 
و قالب در مقایسه با سایر روش ها چه تفاوتي 

دارد؟

سؤال

شکل 12ـ انواع قالب های کاربردی در روش شکل دهی دست و قالب

ج ـ قالب گچیب ـ قالب پالستيکیالف ـ قالب فلزی

به نظر شما این روش براي شكل دهي بدنه ها با چه شكلي مناسب تر است؟

گفت و  گو کنید
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مراحل روش شكل دهي با دست و قالب براي ساخت یک لوح مطابق زیر است. 

2 الیۀ گلی وردنه شده به کمک دست به داخل قالب فشار داده می شود.

1 مقداری گل به کمک وردنه به صورت الیه ای به ضخامت 2 سانتی متر 
درآورده می شود.

3 با وردنه پشت گل را صاف کرده و پليسه و قسمت های اضافی آن جدا 
می شود.

4 با گذشت زمان گل فشرده شده انقباض می یابد و از قالب جدا می شود.

و  ابزارهای ساده  به کمک  افزایش ظرافت،  و  قطعه  تکميل  به منظور   5
اسفنج مرطوب قسمت های اضافی بدنه شکل دهی شده جدا شود.

4 3

2 1

با توجه به تصاویر روبه رو به سؤاالت پاسخ دهید:فعالیت کالسی
ـ به نظر شما از چه ابزاری برای اصالح قوس و 

انحناي قطعه استفاده می شود؟ 
ـ برای ایجاد طرح روی گل از چه ابزاری می توان 

استفاده كرد؟ 
ـ برای تراش گل و برداشت الیۀ ضخیم گل از 

كدام یک از ابزارهاي زیر می توان استفاده كرد؟
ـ برای برداشت الیه ای از گل روی سطوح از چه 

ابزاری می توان استفاده كرد؟ 
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با توجه به تصاویر، قالب مربوط به هر شكل را پیدا كنید و جدول را كامل كنید.

قالب مربوط به آنشمارۀ  نمونه

کار عملی4: ساخت کاشي تزیيني با 
روش دست و قالب 

ابزار  و  وردنه  قالب،  گل،  ابزار:  و  مواد 
تراش

قالب هاي  به  توجه  با  فعاليت:  شرح 
تزییني  كاشي  یک  كارگاه،  در  موجود 

مانند شكل روبه رو تهیه كنید. 

فعالیت کارگاهی

فعالیت کالسی

123

456



45

پودمان دوم: شکل دهی دستی

٢ـ انتخاب روش شکل دهي دستي  

به تصاویر زیر نگاه كنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
انتخاب روش شكل دهي دستي براساس چه عواملي انجام می شود؟ 

شكل دهي به روش دستي چه تأثیري بر كیفیت محصول دارد؟ 
روش شكل دهي دستي چه تأثیري بر قیمت محصول دارد؟

انتخاب روش مناسب شكل دهي دستي براساس عوامل مختلفي مانند طرح، ابعاد، ضخامت، قیمت نهایي و كیفیت 
قطعه مورد نظر صورت می گیرد. در هنگام انتخاب روش شكل دهي، درنظر گرفتن امكانات و محدودیت هاي 

هر  یک از روش هاي شكل دهي دستي مورد توجه قرار می گیرد.

شکل 13
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محدودیتمزایاروش شکل دهي دستيردیف

شستي1

    ساده ترین روش شكل دهي دستي است.
    نیاز به ابزار خاصي ندارد.

    براي ساخت ظروف كوچک، گرد و داراي عمق 
مناسب می باشد.

.....................................................................................

    امكان كم شدن رطوبت گل و ترك برداشتن 
سطح قطعه در این روش زیاد است.

دشوار  یكنواخت  ضخامت  با  قطعه         ساخت 
است.

.....................................................................................

فتيله اي2

و  اشكال  با  قطعات  ساخت  براي  محدودیتي    
طرح هاي مختلف ندارد.

  امكان ساخت قطعه با ظاهر معمولي وجود دارد.
.....................................................................................

  امكان ترك برداشتن برخي از فتیله هاي قرار 
گرفته شده در بدنه در حین كار وجود دارد.

  امكان ریزش فتیله ها در قطعات با ارتفاع زیاد 
وجود دارد.

.....................................................................................

ورقه اي3
  براي ساخت ظروف با اشكال هندسي مناسب تر 

است.
.....................................................................................

  براي ساخت ظروف انحنادار مناسب نمی باشد.
.....................................................................................

دست و قالب4

با  نازك  قطعات  ساخت  براي  مناسب  روش    
برجستگي هاي تزییني است.

.....................................................................................

این  با  امكان ساخت قطعات بزرگ و حجیم    
روش وجود ندارد.

  امكان چسبیدن قسمتي از بدنه به قالب وجود 
دارد. 

.....................................................................................

در جدول زیر برخي از مزایا و معایب هر یک از روش هاي شــكل دهي آمده اســت، درباره هر یک از آنها 
گفت وگو كنید و موارد دیگري به آن اضافه كنید.

گفت و  گو کنید
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 روش شكل دهی مناسب براي هر یک از بدنه هاي زیر را با ذكر دلیل مشخص كنید.

تصویردليل انتخاب روش شکل دهیروش های شکل دهیردیف

1

2

3

به تصویر زیر دقت كنید و مشخص كنید چه عیبي در این قطعه ایجاد شده است؟
چه راهكاری برای برطرف كردن آن پیشنهاد می كنید؟

فعالیت کالسی

جدول 4 ـ تعيين روش شکل دهي 

فعالیت کالسی
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شرح کار:
   آماده سازی ابزار آالت و تجهیزات، آماده سازی گل بدنه

   انتخاب مقدار مناسب گل و انجام مراحل صحیح شكل دادن و برداشتن مقدار مناسب گل و شكل دادن با رعایت اصول 
صحیح و كنترل ابعاد

   كنترل قطعه شكل داده شده از لحاظ مطابقت با طرح و ابعاد، كیفیت سطح و نداشتن عیوب

استاندارد عملکرد: 
شكل دهی قطعات سرامیكی با روش های دستی )شستی، فتیله ای، ورقه ای و دست و قالب( مطابق با دستورالعمل های مربوطه 

شاخص ها:
    تمیز بودن ابزار آالت و نداشتن گرد و غبار، شكل پذیری گل، مقدار نرم یا سخت بودن گل

    گل مناسب بر اساس ابعاد بدنه قطعه و مدل طرح، شكل دهی بر اساس طرح یا مدل
    قطعه عاری از عیوب چشمی و ابعادی
شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات: 

شرایط: كارگاه استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی ـ قالب چوبی ـ قالب گچي ـ قالب پالستیكي ـ ابزار برش ـ ابزار شكل دهیـ 
كاردك ـ ابزار برش ِگل ـ انواع شابلونـ ابزار سفالگری ـ ابزار پرداخت ِگل ـ صفحه نگهدارنده مانند تخته چوب و گل سفالگری
ابزار  انواع شابلونـ  ابزار برش ِگل ـ  ابزار برش ـ كاردك ـ  ابزار و تجهيزات: قالب چوبی ـ قالب گچي ـ قالب پالستیكي ـ 

سفالگریـ خشک كن

معيار شایستگی:

نمره هنرجو ٭حداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

2آماده سازی1

2شكل دهی2

1پرداخت قطعه3

1كنترل نهایی٤

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری ، سطح 1، وقت شناسی- انجام وظایف و كارهای محوله، كارآفرینی ، 
سطح 1، شناخت مشاغل مرتبط با رشته شغلی، لباس كار، پیش بند، كفش ایمنی.

2

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشيابی شایستگی شکل دهی دستی


