
پودمان 3

پرداخت

اكثر ابزار و وسايلي كه در زندگي روزمره از آنها استفاده می شود، از هر جنس و ماده و با هر 
روشي كه تولید شده باشند، نیاز به پرداخت دارند تا قابلیت استفاده و ظاهري زيبا داشته باشند. 
قطعات سرامیكي در مرحله شكل دهي داراي زوائد و ناهمواري در سطح و لبه هستند كه بايد 
با استفاده از ابزار مناسب پرداخت شوند تا به محصول نهايی و با ظاهري مطلوب دست يافت. 
پرداخت قطعات سرامیكي نیاز به مهارت و حوصله كافي دارد كه با انتخاب ابزار مناسب انجام 

می گیرد.
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واحد یادگیری 3  

شایستگی پرداخت و یادگیری مهارت آن   

در اين پودمان، ابتدا با ضرورت پرداخت آشنا شده و سپس در ادامه دربارۀ انواع وسايل و ابزارآالت مورد نیاز 
برای انجام عمل پرداخت توضیحاتی داده شده است. همچنین روش پرداخت در مراحل مختلف ساخت قطعه 
شرح داده شده و به طور ويژه پرداخت قطعات شكل دهی دستی توضیح داده شده است. فعالیت و كارهای 

عملی برای كسب مهارت پرداخت بدنه های سفالی و سرامیكی در نظرگرفته شده است.

استاندارد عملکرد  

      پرداخت قطعات سرامیكی با ابزار و تجهیزات مناسب مطابق با استاندارد
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پودمان سوم: پرداخت

به تصاوير زير نگاه كنید و به سؤاالت پاسخ دهید:

الف( قبل از پرداخت                                                              ب( بعد از پرداخت

شكل 1ـ قطعۀ فلزي  )زانویي لوله آب(

  كدام تصوير نشان دهنده محصول نهايي می باشد؟
  استفاده از قطعۀ 1ـ الف ممكن است چه مشكالتي به همراه 

داشته باشد؟
زانويی لولۀ آب كه در شكل 1ـ الف نشان داده شده است براي 
به كارگیري مناسب نیست زيرا قطعۀ فلزي تولید شده با روش 
ذوب و ريخته گــري معموالً لبه هاي تیز و اضافاتي دارد كه در 
صورت استفاده، دســت را زخم می كند.  همچنین اين قطعه 
زيبايي، ظرافت و عملكرد مناسبی نخواهد داشت. بنابراين بايد 
قطعه پس از تولید، با ابزار و وســايل مناسب )سنگ سنباده 
و پولیش( پرداخت شــود تا نواقص ذكر شده از بین رفته و به 

قطعه اي قابل استفاده تبديل شود. 
  به نظر شما محصوالت سرامیكي نیز نیاز به پرداخت دارد؟
شكل 2ـ الف يك قطعۀ سرامیكي بعد از شكل دهي را نشان 
خارجی  و  داخلی  ناهمواري هاي  و  زوائد  داراي  كه  می دهد 
نشان  را  پرداخت  از  بعد  سرامیكي  قطعۀ  ب  شكل2ـ  است. 
می دهد، با پرداخت و تمیزكاري، زيبايي و ظرافت اين فراورده 

بهتر شده است.
ب( بعد از پرداخت

شكل2ـ نمونۀ قطعات سرامیكی قبل و بعد از پرداخت 

الف( قبل از پرداخت
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در شكل 3 محصوالت سرامیكي مختلفي بعد از پرداخت با زيبايي و ظرافت باال مشاهده مي شود.

شكل 3 ـ محصوالت سرامیكي پرداخت شده

اهمیت و كاربرد  پرداخت 

پرداخت قطعات اهمیت زيادي دارد زيرا تعیین 
كنندۀ جلوه و نماي محصول نهايي است كه باعث 
جلب توّجه و رضايت مشتري می شود. همچنین 
درصورتي كه قطعات در مرحلۀ مناسب پرداخت 
نشوند مشكالتي در فرايند تولید به وجود می آيد 

كه موجب افزايش هزينه و اتالف وقت می شود.
پرداخت قطعات مختلف با توجه به جنس آنها، 
به  نیاز  و سرامیكی  فلزی، چوبی  مثال  به طور 
بهترين  تا  دارد  ابزار مخصوص و روش مناسب 
كیفیت پرداخت به دست آيد و سرعت تولید نیز 
افزايش يابد. در شكل 4 پرداخت يك محصول 
فلزی نشان داده شده كه پرداخت آن با دستگاه 

فرز انگشتی انجام می شود.

شكل4ـ پرداخت فلز
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پودمان سوم: پرداخت

در شكل 5 پرداخت يك محصول چوبی نشان داده 
شده است. در اين شكل، پرداخت به وسیلۀ كاغذ 
سنباده جهت زيبايی بیشتر و تكمیل فرايند انجام 
می گیرد تا محصول نهايی كامل و مناسب تر باشد.

ـ  پرداخت چوب شكل5 

به نظر شما بدنه های تولید شده با كدام روش شكل دهی دستی نیاز به پرداخت بیشتری دارند؟

شكل6 ـ محصوالت پیشرفتۀ سرامیكي 

فکر کنید

مشخص كنید كدام يك از محصوالت زير نیاز به پرداخت دارند؟ چرا؟

1234

فعالیت کالسی

اهمیت مرحلۀ پرداخت براي قطعات سرامیكي پیشرفته مانند چیني شمع اتومبیل، پره هاي توربین و تحقیق کنید
پیچ هاي سرامیكي را مورد بررسي قرار دهید.
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مراحل  پرداخت  

فرايند پرداخت فرا ورده های سرامیكی در سه مرحله قابل انجام است:
1 شكل دهی  

2  خشك  
3  پخت  

 پرداخت فراورده هاي سرامیكي متناسب با شكل و استحكام قطعه طي يك يا چند مرحله صورت می گیرد. 
همان طور كه در شكل 7 می بینید پرداخت قطعات سرامیكي با ابزار مخصوص و روش مناسب با هر قطعه انجام 

می شود تا اهداف مورد نظر به دست آيد.

شكل7ـ پرداخت محصوالت سرامیكي با ابزارهاي مختلف
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پودمان سوم: پرداخت

شكل 8  ـ مراحل پرداخت فراورده های سرامیكی

مراحل پرداخت فراورده هاي سرامیكي در شكل 8 نشان داده شده است. 

آماده سازي ابزار و تجهیزات    

همان طور كه می دانید برای انجام هر فرايندی نیاز به ابزار و تجهیزات متناسب با آن مرحله كاری داريم.
  آيا امكان باز كردن يك پیچ محكم با دست وجود دارد؟

  به نظر شما چه ابزاري براي اين كار مناسب است؟
  آيا حذف زوائد و ناصافی های روی فراورده تولیدی )پلیسه( بدون استفاده از ابزار پرداخت امكان پذير است؟

پرداخت قطعات بايد با ابزاری مناسب انجام شود تا در كوتاه ترين زمان، بیشترين تولید و كمترين ضايعات و 
شكست را به همراه داشته باشد و قطعاتي سالم تولید شود. درصورتي كه ابزار پرداخت مناسب نباشد نه تنها 
بازدهي كم شده بلكه ممكن است باعث افزايش ضايعات، خستگي فرد و حتي باعث آسیب به فرد شود. در 

جدول 1 انواع ابزارهاي كاربردي در فرايند پرداخت آورده شده است.

پرداخت شكل دهی

پرداخت خشک

پرداخت پخت
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تصویرکاربردتعریفنام ابزارردیف

چاقوی برش و  پرداخت1
ابزاری هستند كه غالباً از جنس فوالد 
ضدزنگ يا چوبی می باشند و دارای ابعاد 

و اندازه های مختلفی هستند.

برای حذف پلیسه های درشت و 
زوائد استفاده می شود.

ابزار برش دقیق و 2
پرداخت ظریف

جنس  از  غالباً  كه  هستند  ابزاری 
فوالد ضدزنگ می باشند و دارای ابعاد 

و اندازه مختلفی هستند.

برای تراشیدن و برداشتن اليه هايی 
ظريف از روی قطعات، هنگام پرداخت 

استفاده می شود.

ابزار تراشیدن3
ابزاری هستند از جنس فلز با دسته 
چوبی كه دارای سر با اشكال گوناگون 

می باشند.

قطعات  تراشیدن  و  برش  جهت 
به كار  پرداخت  هنگام  سرامیكی 

می رود.

برس4
يا  پالستیكی  دسته  با  است  ابزاری 
مويی شكل  اجزای  آن  سر  كه  فلزی 

دارد.

برداشت  و  تمیزكاری  منظور  به 
ذرات حاصل از پرداخت از سطح 

نمونه به كار می رود.

اسفنج5
ابزاری از جنس فوم مخصوص با بافتی 

نرم و ريز است.

صیقلی  و  صاف  پرداخت،  جهت 
كردن سطوح داخلی و بیرونی و 
پاک كردن زوائد قطعات استفاده 

می شود.
 

پایۀ گردان٦

صفحه   و  پايه  دارای  است  ابزاری 
از  بهتر،  ايستايی  جهت  كه  سنگین 
3٠ـ 25  چرخ  سطح  با  فلز  جنس 

سانتی مترمربع است.

به منظور پرداخت قطعات متقارن 
و  پرداخت  يكنواختی  كنترل  و 
خستگی  از  جلوگیری  همچنین 
قطعات  پرداخت  هنگام  در  فرد 
نسبتاً سنگین و متقارن استفاده 

می شود.

چاقوی برش7
ابزاری است كه دارای تیغه فلزی تیز 
و بسیار نازک از جنس فوالد زنگ نزن 

می باشد.

از  ظريف  بسیار  برش های  برای 
محل هايی كه دسترسی آسان ندارند، 

استفاده می شود.
  

سنباده8

از يك ورقه كاغذی  ابزاری است كه 
يا  آلومینا  ريز  ذرات  كه  پارچه ای  يا 
كاربید سیلیسیم روی آن چسبیده و 

با ابعاد مختلف وجود دارد.

و  سخت  سطوح  پرداخت  برای 
برداشت اليه های نازک از سطوح 

قطعات استفاده می شود.

جدول 1ـ ابزار و تجهیزات پرداخت محصوالت سرامیكی
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در هنگام پرداخت بايد از سالم بودن ابزارها اطمینان حاصل شود. ابزارهای معیوب باعث آسیب رساندن 
به دست و تخريب قطعه می شوند. همچنین ابزارهاي ُكند و كثیف باعث كاهش كیفیت پرداخت می شوند.

1ـ پرداخت شکل دهی  
 

پس از شكل دهی قطعات سرامیكی می توان با استفاده از اسفنج و ابزار، گل و دوغاب اضافی موجود بر روی 
بدنه را زدود كه اين عمل اولین مرحلۀ پرداخت است.

2ـ پرداخت خشك  
 

پرداخت كامل فراورده هاي سرامیكي پس از شكل دهي امكان پذير نیست زيرا برخي از قطعات از استحكام 
كافي برخوردار نیستند و قابلیت تحمل فشار ناشي از به كار بردن ابزار پرداخت را ندارند. به همین دلیل به 
قطعات زمان داده مي شود تا با كاهش رطوبت و خشك شدن نسبي به استحكام مورد نظر برسند و امكان 

به كار گیري ابزار پرداخت را داشته باشند. 
زمانی كه قطعه حالت دونم )چرمینگی( دارد می توان با ابزارهای مناسب زوائد و اضافات بدنه را تراشید و پس 
از خشك شدن بدنه، سنباده كشی و اسفنج كشی در سطوح و لبه ها را انجام داد تا زيبايی و كیفیت سطوح 

افزايش يابد. 

نكات مهم در نگهداری ابزار و تجهیزات پرداخت:
1 ابزارها در محل مناسب و جای مشخص نگهداری شوند تا در اثر قرار گرفتن بر روی يكديگر معیوب 

نشوند.
2 در هر دورۀ زمانی مطابق با دستورالعمل نگهداری و سرويس، ابزار را بازبینی كرده و در صورت نیاز 

تمیزكاری و روغن كاری كنید.
3 ابزارهای ُكند و كاركرده را تعمیر يا تعويض كنید تا باعث خسارت و افزايش ضايعات تولید نشوند.

4 ابزارهای پرداخت كه نیاز به تیز كردن دارند را در اختیار سرپرست بخش قرار دهید تا آنها را تیز و 
آماده كند.

5 ابزارها پس از استفاده بايد تمیز و شسته شوند و پس از خشك كردن در محل مناسب قرار داده شوند.

درصورتي كه از كاركرد ابزار و تجهیزات اطالع نداريد، حتماً دربارۀ روش استفاده از آن از هنرآموز خود 
سؤال كنید.

نکته

نکته
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قطعه ای كه رطوبت خود را از دست می دهد و خشك می شود دارای چه ويژگی هايی است؟

پرداخت فراورده هاي سرامیكي پس از شكل دهی طبق مراحل زير انجام می شود:

نمودار 1ـ مراحل پرداخت بدنه پس از شكل دهي

مشخص كنید كه براي هر يك از مراحل پرداخت در نمودار 1 چه ابزارهايي به كار می رود.

در برخي از قطعات سرامیكی كه از چند قسمت تشكیل شده اند، زوائد و اضافاتی به ويژه در محّل اتصال 
قطعه ها وجود دارد كه بايد به وسیلۀ چاقوی برش يا سنباده پرداخت شود.

پرداخت فراورده هاي شكل دهي دستي

محصوالت سرامیكي كه با روش شكل دهي دستی تولید می شوند هنگام ساخت دارای زوائد و ناهمواری های 
سطحی ناشی از مسیر حركت دست يا به كارگیري ابزار می باشند. در بعضي قطعات شكل دهي شده با اين 
روش برای ايجاد استحكام كافي جهت پرداخت، الزم است قطعات در محل مناسب )هواي آزاد يا خشك كن 

با دماي مناسب( قرار گیرند تا خشك شده و آماده پرداخت شوند.
مطابق تصاوير شكل 9 محل هايی از بدنه كه دارای ناهمواری های سطحی و زائده هايی می باشند به وسیله اسكاچ 
يا سنباده اصالح و صاف می شود. در هنگام پرداخت بدنه های شكل دهی شده به روش فتیله ای بايد توجه داشت 

كه سنباده كشی باعث جدا شدن فتیله ها از يكديگر و از بین رفتن بدنه نشود.

برش الیه ای

بریدن  و   جدا   کردن 

بدنه  اضافی  لبه های 

انجام می شود.

تراشیدن اضافات

با انتخاب ابزار مناسب 
پلیسه های قطعه 
تراشیده می شود.

صاف و صیقلی 
کردن بدنه

با انتخاب ابزار مناسب 
ناصافی سطوح بیرونی 

و داخلی برطرف 
می شود.

پرداخت نهایی

تمام قسمت های بدنه 

پرداخت  و  کنترل  را 

نهایی می شود.

گفت و  گو کنید

فعالیت کالسی

نکته
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شكل 9 ـ  پرداخت خشک قطعه با اسكاچ و سنباده

شكل 10ـ ناهمواري و زوائد روي سطح قطعات مختلف سرامیكی

فرايند پرداخت خشك شكل دهي دستي مطابق مراحل زير انجام می شود:
1 با ابزاري مانند چاقو پرداخت، اضافات سطح قطعه پرداخت می شود.

2 به كمك اسكاچ و سنباده سطوح ناصاف پرداخت می شود.
3 با به كارگیری پمپ باد، گرد و غبار قطعه پرداخت شده برطرف می شود.

4 با كمك اسفنج نرم و مرطوب سطوح داخلی و خارجی كاماًل صاف و يكنواخت می شود. 
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شكل 11

بدنۀ شكل دهي شده به روش دست و قالب

ب( پرداخت قطعات شكل دهی دستی با استفاده از اسفنج نرمالف(    اجرای پرداخت قطعات شكل دهی دستی با چاقوي پرداخت

کار عملی1 : پرداخت خشک            
پرداخت،  چاقوی  سنباده،  اسكاچ،  ابزار:  و  مواد 

برس، بدنه سفالی، اسفنج مرطوب
شرح فعالیت:

ورقه ای  شكل دهي  روش  با  كه  سرامیكي  بدنۀ 
ساخته ايد را پرداخِت خشك كنید.

اينترنتی  را در آدرس  ورقـه ای  و  فتیله ای  بــه روش  پرداخت خشك قطعات شكـل دهـي دستي  فیلم 
www.roshd.ir مشاهده كنید و مراحل پرداخت را بررسی كنید.

فیلم

پرداخت قطعات شكل دهي شده با كدام روش شكل دهي دستي آسان تر است؟ چرا؟ گفت و  گو کنید

فعالیت کارگاهی

هنگام انتخاب، تمیزكاري و كار با ابزارهاي پرداخت مراقب دستان خود باشید.
مراقب باشید كه میزان فشار اعمالی بر بدنه به اندازه ای نباشد كه منجر به تخريب قطعه شود.

ایمنی و بهداشت
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3ـ پرداخت پخت

برخی از فراورده های سرامیكی كه دارای ديوارۀ نازكی 
می باشند مانند لیوان و فنجان و همچنین محصوالتی 
مانند  است  كمی  ضخامت  دارای  بدنه  از  قسمتی  كه 
لبۀ قوری استحكام كافی برای پرداخت خشك ندارند. 
از پخت  اين قطعات پس  بنابراين الزم است پرداخت 

بدنه انجام شود. 
انجام  سنباده  با  سرامیكی  بدنه های  پخت  پرداخت 
می شود. سنباده ها دارای شماره های مختلفی می باشند 
كه هرچه شمارۀ سنباده باالتر باشد از میزان زبری سنباده 
كاسته می شود. سنباده هايی كه برای پرداخت محصوالت 
سرامیكی پخت شده به كار می روند زبرتر از سنباده هايی 

هستند كه برای پرداخت خشك به كار  می روند.
شكل 12ـ انواع سنباده ها

پس از پرداخت ضايعات را جمع آوری كنید زيرا اين ضايعات دوباره برای تولید ِگل می تواند مورد استفاده 
قرار گیرد.

نکات
زیست محیطی

با توجه به تصاوير به سؤاالت زير پاسخ دهید:
پرداخت  قابلیت  زير  بدنه هاي  از  يك  كدام 

پخت را دارند؟ چرا؟

ب الف

فیلم پرداخت قطعات پس از پخت را در سايت رشد آدرس اينترنتی www.roshd.ir مشاهده كنید. فیلم

فعالیت کالسی
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4 ـ كنترل چشمي   

نقشه مشخصات  و  در طرح  و  استفاده طراحي مي شوند  مورد  و شرايط  نیاز  برحسب  و محصوالت  قطعات 
قطعه مواردي نظیر ابعاد، تقارن، زيبايي و ساير نكات مهم تولید آن در نظر گرفته می شود. در تولید قطعات 
سرامیكي اصول و نكات طراحي و نقشۀ قطعه، اهمیت زيادی دارد كه با توجه به نوع قطعه، كنترل ابعاد و 

تطبیق با نقشۀ قطعه مورد نظر انجام می شود. 

پرداخت بدنۀ شكل دهي شده به روش ورقه ايپرداخت بدنۀ شكل دهي شده به روش شستي

هنگام انتخاب، تمیزكاري و كار با ابزارهاي پرداخت مراقب دستان خود باشید. 
جداسازی و بازيافت ضايعات پرداخت انجام شود.

کار عملي2: پرداخت پخت
مواد و ابزار: اسكاچ، سنباده، چاقوی پرداخت، برس، اسفنج

شرح فعالیت:
بدنۀ سرامیكي كه با روش شكل دهي شستي و روش ورقه ای ساخته ايد را پس از پخت، پرداخت كنید.

نکات
زیست محیطی

فعالیت کارگاهی
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شكل 13ـ کنترل چشمی فراورده هاي سرامیكي تولید شده به روش دستي

قطعات سرامیكي دستی از دقت ابعادي كمتري برخوردار هستند و كنترل آنها به صورت چشمی يا با استفاده 
از ابزارهاي ساده مانند خط كش يا پرگار انجام می شود. كنترل چشمی  قطعات سرامیكي دستی در تصوير 13 

نشان داده شده است.

با جستجو در منابع مختلف مشخص كنید كه كنترل ابعادي بدنه های سرامیكی با چه ابزارهايي انجام 
می شود؟

تحقیق کنید
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کار عملی 3: کنترل چشمی و تكمیل محصول            
مواد و ابزار: پرگار، خط كش

شرح فعالیت:
قطعات تولیدي با هر يك از روش هاي شكل دهي دستي كه توسط گروه هاي مختلف ساخته شده است، 

كنار همديگر بچینید و كنترل چشمی كنید و سپس تفاوت آنها را مشاهده و يادداشت كنید.

شكل 14ـ چسباندن تكه شكسته شده از قطعه سرامیكي 

5   ـ تکمیل محصول   

برخي از قطعات سرامیكي پس از تكمیل فرايند تولید و قبل از بسته بندي و مصرف ممكن است نیاز به كارهاي 
تكمیلي داشته باشند به طور مثال اگر پودر و مواد نسوز كوره به قطعه چسبیده باشد يا قطعه لبه هاي تیز و 

برنده داشته باشد، نیاز به پرداخت خواهد داشت.
در برخي از محصوالت بزرگ مانند چیني بهداشتي، ممكن است هنگام جابه جايي و بسته بندي تكۀ كوچكي 
از محصول شكسته و آن را معیوب كند. در اين مواقع درصورت امكان كه به زيبايي محصول خدشه وارد نشود 
با دقت و ظرافت محل شكسته شده را تمیز و گردگیري كرده و سپس تكۀ شكسته با چسب شفاف مانند 

شكل 14 چسبانده می شود.

فعالیت کالسی

123
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شرح کار:
   آماده سازی ابزار و تجهیزات 

   پرداخت اولیه 
   پرداخت نهايی 

   كنترل چشمی و ابعادی قطعات پرداخت شده

استاندارد عملكرد: 
پرداخت قطعات سرامیكی با ابزار و تجهیزات مناسب مطابق با استاندارد 

شاخص ها:
    تمیز بودن ابزار و تجهیزات )نداشتن گرد و غبار ــــــــ سالم بودن ابزار(

    قطعه سالم و بدون عیب 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
شرایط: كارگاه استاندارد ــــــــ ابزار و تجهیزات پرداخت اولیه و نهايی قطعه ــــــــ ابزار كنترل ابعادی و چشمی

ابزار و تجهیزات: چاقوی برش ــــــــ ابزار كندن گل ــــــــ تراش ــــــــ اسفنج ــــــــ دستگاه پولیش

معیار شایستگی:

نمره هنرجو ٭حداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

1آماده سازی1

2پرداخت اولیه2

1پرداخت نهايی3

1كنترل نهايی4

2شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی و نگرش:

میانگین نمرات

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

ارزشیابی شایستگی پرداخت


