
 

 

  

 
 

 

 

 

 چهارم پودمان
  

 

 سازیقالب
 

 
های کار تهیه شود. های سرامیکی در خط تولید باید از مادر قالب، قالببرای تولید انبوه و مشابه بدنه

شوند انواع گوناگونی دارند که با توجه به قطعه نهایی و دهی استفاده میهایی که در صنعت برای شکلقالب

ها کاربرد دهی بدنهبرای شکل های گچیشوند. در صنعت سرامیک قالبهای مورد نظر انتخاب میویژگی

 بیشتری دارند. 
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 5واحد یادگیری   
 

 

 یادگیری مهارت آن و سازیقالب شایستگی

 

 کاربرد قالب چیست؟ 

 گیری دارد؟چرا گچ کاربرد زیادی در قالب

 شود؟میچگونه تولید و تکثیر قالب گچی انجام 

 

گرری هایی است که در خط تولید ریختههدف از این شایستگی فراگیری دانش و مهارت تولید و تکثیر قالب

دوغرا  گچری و  ،مرادر قالربسرازی . همچنرین کسرب مهرارت دماد دارنردکاربرد دوغابی و جیگر و جولی 

 این واحد در نظر گرفته شد  است. در یسازقالب

 

 استاندارد عملکرد 

هرای گرچ خواهنرد برود. پس از اتمام واحد یادگیری و کسب مهارت دن، هنرجویان قرادر بره تییرین وی گی

 دورند.دست میه و ساخت قالب از مادر قالب را ب سازی دوغا  گچیهمچنین توانایی دماد 
 

 

  

1 

2 

3 

به حال آیا تا 

 ایدپی برده
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 به چه مطلبی اشار  دارد؟ 1شکل هر یک از تصویرهای 
 

 

 
 1شکل 

 فرایند تولید قالب از مادر قالب نشان داد  شد  است. 1در نمودار 

 
 1نمودار 
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برای دماد  ساختن قالبی با کیفیت مناسب، باید  دوغا  گچی با خواص مطلو  نیاز است. بنابراینبه  ،ساخت قالببرای 

  عوامل مؤثر بر کیفیت قالب را شناخت و دنها را مورد دزمایش و بررسی قرار داد.

 
 2نمودار 

  های گچتعیین ویژگی

 نسبت گچ به آب

 رود. می بسیار مهمی به شمارعامل نسبت گچ به د   ،سازیقالبدر 

سیالیت  و شودقالب می ساخت در مشکل ایجاد باعث کمسیالیت مناسبی داشته باشد. سیالیت  با گچ دوغا قالب،  نبرای ساخت

مناسب سیالیت  د ، به گچ مناسب نسبت انتخا  .شودمی قالب کیفیت کاهش باعث گچی( دوغا  حد از بیش د  از )ناشی زیاد

 .است د  به گچ نسبت بیشینۀ تییین به نیاز ابتدا نسبت، دوردن این دست به برای .کندمی فراهم را دوغا 

نسبت گچ به د  = 
وزن گچ

وزن د 
 

 نشان داد  شد  است. 1اثر افزایش نسبت گچ به د  بر وی گی گیرش گچ و قالب حاصل از دن در جدول 

 1جدول 

 استحکام تخلخل انبساط گیرش سرعت گیرش دوغا  گچی تسیّالی 

افزایش نسبت 

 گچ به د 
     

عوامل مؤثر بر 

کیفیت قالب

نوع گچ

دانه بندی 

گچ

ه نسبت گچ ب

آب

نحوه تهیه 

دوغاب

سیالیت 

دوغاب گچ

دمای آب

نحوۀ خشک 

کردن گچ
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 یابد؟می های قالب تولید شد  کاهشبه چه دلیل با افزایش نسبت گچ به د  تخلخل

 
 

گرم د  مخلوط شد  باشد، نسبت گچ به د  دوغا  گچی را  547گرم گچ با  057اگر در دوغابی  -1

 محاسبه کنید.

 2استفاد  شد  است. چنانچه در ساخت دوغا  از  33/1یک دوغا  گچی از نسبت گچ به د   ۀدر تهی -2

 .دست دوریده مقدارگچ را ب کیلوگرم د  استفاد  شد  باشد،
 

 نسبت گچ به آب بیشینۀدست آوردن ه ب: 1کار عملی 

 الکتریکی، ترازو یا دستی زنهم ،لیتریمیلی 177 مدرّج استوانۀ ،لیترمیلی 377 حجم به شربِ مواد و ابزار:

  .ساختمانی یاسازی قالب گچ پودر ،دقت یک گرم، زمان سنج با

 شرح فعالیت:

 .کنید نوز را گچ پودر گرم 257 ابتدا -1

توانیرد می سازی)در صورت در دسترس نبودن گچ قالب

 از گچ ساختمانی الک شد  استفاد  کنید(

 

 177 یرا کررد  پیمانه را د  )گرم( لیتر میلی 177 -2

 .بریزید بشر داخلو  نمود  گرم د  را وزن

 

به درامی گچ را به قسمت مرکزی ظررف د  اارافه  –3

 کنید به طوری که به اطراف پخش نشود.

 

 فعالیت کارگاهی

 فعالیت کالسی

 پرسش



 

 

111 

 به گچ پودر از مخروطی افزودن گچ را ادامه دهید تا –4
 ظاهر د  وسط سطح متر درمیلی 5 تا 3 تقریبی ارتفاع

 حرین در اگرر .باشرد( دقیقره 4 افزودن گچ شود )زمان
دن  ،سینی ریخت داخل دن گچ مقداری از پودر پاشیدن

 جهت را دن سپس و افزود  نشد  مصرف گچ پودر به را
 .کنید نوز ماند باقی گچ تییین

 
مقدار   گرم 257 از ماند باقی گچ کردن مقدار کم با -5

 بیشرینۀ تییرین برای شد  مصرف گچ پودر مقدار اولیه،
 جردولی را در نترایج .دیدبه دست می د  به گچ نسبت
 .کنید جدول مقابل ثبت مشابه

 دزمایش
گچ مصرفی 

(g) 

د  مصرفی 

(ml) 

نسبت گچ به 

 د 

1  177  

2  177  

3  177  
 

 داخرل د  و گچ مخلوط ،5تا  1پس از طی مراحل  -6
 دن سپسکنید.  مخلوط به خوبی زنهم وسیله به را بشر

 .کامالً تمیز تخلیه کنید (ایشیشه) صاف سطح روی را

سپس  رفترار دوغرا  گچری را از لحرار جراری شردن 

 مشاهد  و بررسی کنید.

 
 

 
 

 و دهدمی نشان خود از عسل شبیه رفتاری کم،سیالیت  دلیل به به دست دمد  گچ دوغا  میموالً نکته:

 و نشد  کافی دقت گچ پودر پاشیدن چنین رفتاری نداشت، دردوغا   کند. اگرمی جریان پیدا سختی به
 است. شد  استفاد  دوغا  ساخت حد مجاز در از یا کمتر بیشتر گچ پودر از
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 نسبت گچ به آب  محاسبۀ بیشینۀ

 .شودمی استفاد  زیر رابطۀ از د  به گچ نسبت بیشینۀ تییین برای
 

ۀبیشین نسبت گچ به د  =
وزن گچ مصرف شد 

وزن د 
 

 
 د  به نسبت گچ به توانمی است 5/1 – 6/1 حدود سازی قالب گچ برای میموالً که د  به گچ نسبت ۀتییین بیشین از پس

 دارد. قرار 2/1 – 4/1محدودۀ  در میموالً سازی قالب گچ برای کاربردی د  به گچ یافت. نسبت دست کاربردی

 
 

 هنگام کار با گچ از دستکش و ماسک تنفسی مناسب استفاد  کنید. -1

 ااافه کنید.د  به درامی گچ را به ،جهت جلوگیری از ایجاد گرد و غبار -2

 ظروف دغشته به دوغا  گچی را بالفاصله با د  بشویید. -3

مناسب قبل از شستن ظروف ابتدا گچ ااافی را در ظرف  برای جلوگیری از ورود گچ به سیستم فااال ، -4

 پسماند تخلیه کنید.
 
 

 د  به گچ نسبت از جولی و جیگر دستگا  هایقالب برای مثال برای ،قالب گچی استحکام برای افزایش
 گریریخته یش تخلخل در قالب گچی به خصوص در. برای افزاشودمی استفاد  (و باالتر 3/1بیشتر)حدود 

 صورت به .شود( استفاد  می2/1 –3/1به د  متوسط ) گچ نسبت ،دارد مهمی نقش قالب تخلخل که دوغابی
 نسبت بیشینه از کمتر 2/7 الی 1/7تقریباً  کاربردی د  به گچ نسبت که کرد گیرینتیجه توانمی تجربی

 داخل برای ریختن مناسبی تسیالی از گچی دوغا  ،تجربی قانون این رعایت . باشودمی انتخا  د  به گچ
 .است برخوردار گچی قالب ساخت و قالب مادر

 

 

 

  

نکات ایمنی و 
 بهداشتی

 نکته
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  تسیالی

 بسیار اهمیت دارد. در صورت هاقالب در تولید ،دوغا  گچیسیالیت . شودمیگفته سیالیت به میزان روانی دوغا  گچی 

زیادی در های بسیار ل نقش به خوبی انجام نشد  و حبا و انتقا ی قالبپر کردن زوایا ،سیالیت دوغا  گچیکم بودن 

  کند.می نفوذبسیار زیاد باشد دوغا  گچی از زوایای مادر قالب به بیرون سیالیت شود. در صورتی که قالب گچی ایجاد می

مخروط ناقص است و . این حلقه از جنس پالستیک یا فلز به شکل شودمی استفاد ویکات  از حلقۀسیالیت، برای سنجش 

 شد  است. نشان داد  2شکل و ابیاد دن در شکل 
 

  
 ویکات ۀحلق – 2شکل 

 

 
 با حلقۀ ویکاتسیالیت مراحل تعیین  -3نمودار 

 

 

 

پاشیدن -1
کل پودر گچ
به داخل آب 

ثانیه31در 

31توقف -2
از ثانیه ای بعد

پاشیدن گچ 
در آب

هم زدن به -3
دقیقه با 1مدت 

همزن برقی یا 
دستی

رها کردن -1
دوغاب گچی 

1به مدت 
دقیقه

ریختن -1
دوغاب آماده 
شده داخل 
حلقه ویکات

برداشتن -1
حلقه ویکات 

بالفاصله پس از
پر شدن حلقه 

از دوغاب

تعیین -1
میانگین قطر 

دایره به دست 
آمده از دوغاب
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 دوغاب گچیسیالیت : سنجش 2کار عملی 

، ترازو با برقیدستی یا  زنهم ،یلیترمیلی 177 مدرّج ، استوانۀلیترمیلی 577شر به حجم بِ مواد و ابزار:

، cm47  ×cm47شیشه تخت به ابیاد تقریبی  ،یا ساختمانیسازی قالبگرم، حلقه ویکات، پودر گچ  1دقت 

 سنج.زمان و مدرّجماد  جدا کنند  و قلم مو، خط کش 

و سیالیت گیری امکان انداز  ،نسبت گچ به د  پودر گچ موجود در کارگا  بیشینۀبا مشخص شدن  :نکته

 های ساخته شد  با دن وجود دارد.به د  مناسب دوغا  نسبت گچتییین 
 

 شرح فعالیت: 

ویکات را به ماد  جدا  ابتدا سطح شیشه و سطح داخلی حلقۀ -1

کنند  دغشته نمایید به طوری که برجستگی نامناسبی ایجاد 

 ای که قاعدۀنشود. سپس حلقه ویکات را در وسط شیشه به گونه

  باشد قرار دهید.تر دن روی سطح شیشه بزرگ

گیری شد ، سه نسبت گچ به د  انداز  با توجه به بیشینۀ -2

و  3/7، 2/7نسبت گچ به د  به طوری که مقدار این نسبت ها  

انتخا  کنید و  ،نسبت گچ به د  باشد کمتر از بیشینۀ 4/7

 مقدار گچ و د  مورد نیاز را محاسبه کنید.
 

گرم پودر گچ را با دقت یک گرم  247برای اولین دزمایش  -3

به د   توزین کنید. مقدار د  مورد نیاز با توجه به نسبت گچ

  شر بریزید. پیمانه کرد  و در بِ مدرّج انتخابی را به کمک استوانۀ

سنج به ن شد  را بالفاصله بید از روشن کردن زمانگچ وز -4

ریختن گچ  ل بشر بریزید. پس ازثانیه به داخ 37درامی در مدت

ثانیه به حال خود  37مخلوط گچ و د  را به مدت  ،در د 

 بگذارید. 
 

 05-07یا دستی با سرعت  برقی زنهم مخلوط را به وسیلۀ -5

دقیقه هم بزنید. با زدن چند اربۀ درام  1دور در دقیقه به مدت 

دوغا  گچ را خارج حبس شد  در های بشر حبا  به دیوارۀ

دقیقه به حال خود رها  1نمایید و دوغا  گچی را به مدت 

  کنید.

 فعالیت کارگاهی
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ویکات بریزید تا حلقه  دوغا  گچ را به درامی داخل حلقۀ -6

 شود.  برابرپر شود و سطح دوغا  با لبه باالیی حلقه  کامالً

 

ویکات، بی درنگ دن را به کمک دست  پس از پر شدن حلقۀ -0

ای به شکل    گچ روی سطح شیشهبه سمت باال بردارید تا دوغا

حلقه را سریع از سطح کار دور کنید تا قطرات  .دایر  جریان یابد

 دوغا  گچی چکه نکند.
 

تشکیل شد  را در  ، قطر دایرۀکشحال با استفاد  از خط -0

نمایید. میانگین  گیریجهت( انداز  3جهات مختلف )حداقل 

به سیالیت و به عنوان به دست دمد  را محاسبه کنید  قطر دایرۀ

 متر یادداشت کنید.سانتی
 

 

 سپس ثبت نمود  و 2را برای دو نسبت گچ به د  دیگر انجام دهید و نتایج را در جدول سیالیت گیری انداز 

 مقایسه کنید.
 سیالیت هایثبت اطالعات و نتایج آزمایش -2 جدول

 آزمایش
های گچ به نسبت

 آب انتخابی

مقدار پودر گچ به 

 گرم
 لیترمیلیمقدار آب به 

 متر(قطر دایره )سانتی

 میانگین 3 2 1

1  247      

2  247      

3  247      

 

 .یدمناسب استفاد  کن یهنگام کار با گچ از دستکش و ماسک تنفس -1
 .یدااافه کن به د  درامی بهگچ را  ،جهت جلوگیری از ایجاد گرد و غبار -2
 .ییدظروف دغشته به دوغا  گچی را بالفاصله با د  بشو -3
را در ظرف مناسب  یقبل از شستن ظروف ابتدا گچ اااف ،فااال  یستماز ورود گچ به س یریجلوگ یبرا -4

 .یدکن یهپسماند تخل
 

نکات ایمنی و 
 بهداشتی

 فعالیت کارگاهی
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 یاست که تمام حجم مادر قالب را پر کرد  و به راحت یسیالیت ،یدوغا  گچ یک یمناسب براسیالیت 

در  یدوغا  گچ یبراسیالیت  یششود. در صنیت متناسب با کاربرد قالب، قطر مطلو  دزما یریهواگ

 22 شتیبهدا ینیو در چ 21عدد  ینظروف ا ینیمتر است. به عنوان مثال در چ یسانت 22تا  10محدود  

 است.
 

 

 ی گچ شم  استحکام خَ

شند. دگاهی از استحکام و های گچی به دلیل حمل و نقل و اعمال نیرو در اثر فشار باید از استحکام خوبی برخوردار باقالب

های دیگر قالب گچی از جمله تشکیل جدار  که ناشی از حضور ثر بر دن برای تولید قالب اهمیت دارد. وی گیعوامل مؤ

 قرار گیرد. ،استحکام بیش از حد مورد نیاز برای قالب ثیرتحت تأ نباید است،های موئین( در قالب خل )لولهتخل

 بندی گچ اشار  کرد.به نسبت گچ به د  و دانه توانمیاز عوامل مؤثر در استحکام قالب گچی  
 

 گیری استحکام خمشی گچ: اندازه3کار عملی 

، ترازو با دقرت برقیدستی یا  زنهمی، لیترمیلی 577 مدرّجلیتری، استوانه  5مواد و ابزار: سطل پالستیکی 

، روغرن جداکننرد  و cm47×cm47تخت به ابیاد تقریبی  شیشۀ ،یا ساختمانیسازی قالبگرم، پودر گچ  1

کررن، خشررک ،ککررارد ،mm 15×27×257قالررب سرراخت دزمونرره برره ابیرراد داخلرری  ،سررنجقلررم مررو، زمرران

  .کولیسسنج و استحکام
 

 شرح فعالیت:

عدد( را کامالً تمیز کنید و سطوح  0های استحکام )قالب -1

 را به ماد  جداکنند  دغشته نمایید. دنها داخلی 

  

 پیمانه نمود  و با توجه به نتیجۀ د  را لیترمیلی 1777 -2

د ، مقدار گچ الزم  برای بهترین نسبت گچ بهسیالیت دزمایش 

 ن کنید. را محاسبه و وز

 

گچ را به داخل د  بپاشید.  همۀ ثانیه 37مدت زمان در -3

ثانیه به حال خود رها کنید و سپس  37مخلوط گچ و د  را 

 یا دستی هم بزنید. برقی زنهمثانیه با  67به مدت 

 

 نکته

 فعالیت کارگاهی
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 ،سطل ، با زدن اربات درام به دیوارۀزدنپس از اتمام هم -4

 های هوای محبوس در دوغا  گچی را خارج کنید.حبا 

 

های استحکام دوغا  گچ را با دقت به ترتیب داخل قالب -5

 بریزید.

 

ها در قالب را پس از مات شدن سطح گچ، سطح دزاد دزمونه -6

پرداخت کنید. پس از گرم شدن گچ، قالب را باز کرد  و 

های استحکام را خارج کنید. در صورت نیاز سطوح دزمونه

 ها را پرداخت کنید. نمونه
 

سلسیوس  درجۀ 45با دمای  کن خشک ها را بهدزمونه -0

حداقل کن خشک ها دردزمونه منتقل کنید. مدت قرارگیری

 ساعت تا ثابت شدن وزن است . 24

 

استحکام سنج به رو در دستگا   مطابق شکل رو ها رادزمونه -0

 گا  قرار دهید.روی تکیه

 

اعمال نیرو را با سرعت ثابت تا شکست دزمونه ادامه دهید و  -9

 نیروی شکست را یادداشت کنید.
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گیری کرد   و در ابیاد مقطع شکست را با کولیس انداز  -17

 جدول یادداشت کنید.
 

 محاسبه استحکام خمشی -11

  

 خمشینتایج استحکام  -3 جدول

 دزمایش
نیرو 

(N) 

طول 

دزمونه 

(mm) 

عرض 

دزمونه 

(mm) 

 ارتفاع مقطع شکست
 استحکام

(2N/mm) 1 2 3 میانگین 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

0         

0         

 :هانمونهمیانگین استحکام 

 

 :شودمی انجام زیربا توجه به رابطۀ استحکام خمشی  محاسبۀ

σ =
3 × p × l

2b × h2
 

   σ  استحکام خمشی =(2N/mm  یاMPa) 

   p  نیروی شکست =(N) 

    l گا  = فاصله تکیه(mm) 
   b  طول مقطع شکست نمونه =(mm) 

   h  میانگین عرض مقطع شکست نمونه =(mm) 
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 دستکش و ماسک تنفسی مناسب استفاد  کنید.هنگام کار با گچ از  -1
 ااافه کنید.به د  به درامی  گیری از ایجاد گرد و غبار، گچ راجهت جلو -2
 ظروف دغشته به دوغا  گچی را بالفاصله با د  بشویید. -3
قبل از شستن ظروف ابتدا گچ ااافی را در ظرف مناسب  برای جلوگیری از ورود گچ به سیستم فااال ، -4

 اند تخلیه کنید.پسم
 

 

 گیرش  زمان 

طالع از امناسب ریختن دوغا  گچی در مادر قالب و خارج کردن قالب از دن است.  زمان ،یکی از نکات مهم در تکثیر قالب

 به تییین زمان مناسب باز کردن مادر قالب کمک خواهد کرد. ،سرعت گیرش گچ

 

 دوغاب گچ زمان گیرش اولیه و ثانویۀ: تعیین 1کار عملی 

، دستی یا برقی زنهمی، لیترمیلی 177 مدرّج ، استوانۀلیترمیلی 577یا  277بشر با حجم  مواد و ابزار:

سازی قالب، پودر گچ لیترمیلی 0/7تیز به اخامت تقریبی  ترازو با دقت یک گرم، تیغۀ فلزی دارای یک لبۀ

 .سنجقلم مو و زمان ،، ماد  جدا کنند cm47  ×cm47تخت به ابیاد تقریبی  یا ساختمانی، شیشۀ

 شرح فعالیت: 

 را انتخا  نمایید.سیالیت انجام شد  نسبت گچ به د  با بیشترین سیالیت های از بین دزمایش
 

برای مقدار د  الزم  ،سیالیتدزمایش  با توجه به نتیجۀ -1

 گرم پودر گچ را محاسبه نمایید. قبل از شروع دزمایش 157

 دماد  نمایید. 4برای ثبت نتایج جدولی مشابه جدول 

 
 

که  شیشه را به ماد  جدا کنند  دغشته کنید به نحوی -2

برجستگی و غیریکنواختی از دن بر روی سطح شیشه 

 مشاهد  نشود.

 

نکات ایمنی و 
 بهداشتی

 فعالیت کارگاهی



 

 ی   قالب ساز

 121 

 

 .گرم( 157) را وزن کنید مورد نیازمقدار گچ  -3

 

 

پیمانه  مدرّج ار د  محاسبه شد  را توسط استوانۀمقد -4

 کنید و سپس داخل بشر بریزید.

 ،زدن و توقف نهاییبندی پاشیدن، توقف، همبا رعایت زمان

 تهیه کنید. را دوغا  گچ

 

ویکات بر روی سطح شیشه  دوغا  گچ را با کمک حلقۀ -5

 پخش کنید. 

 
ابزار مخصوص در هر  به وسیلۀدقیقه  5پس از گذشت  -6

ثانیه اقدام به ایجاد یک شیار در سطح دوغا  کنید.  37

ایجاد شیار را تا زمانی که محو نشود ادامه دهید. زمان ثبت 

شد  از ابتدای پاشیدن پودر گچ به داخل د  تا این حالت را 

  یادداشت نمایید. (1tبه عنوان زمان گیرش اولیه )
 

عمال فشار توسط اِ گیرش ثانویه از برای تییین زمان  -0

انگشت شست بر روی سطح گچ خمیری شد  در حال سخت 

شدن کمک بگیرید. این کار را ادامه دهید تا زمانی که در 

اطراف محل در اثر اعمال فشار توسط انگشت د  جمع 

رسیدن به زمان گیرش ثانویه  دهند نشاننشود. این لحظه 

(2tاست. ز ) مان گیرش ثانویه را از ابتدای پاشیدن گچ

 محاسبه کنید. 
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در ادامه به وسیلۀ لبۀ تیز تیغۀ فلزی به دفیات به لبۀ  -0

گچ سفت شد  فشار دورید. زمانی که کند  شدن گچ  تودۀ

گچ به پایان زمان گیرش  ،توسط تیغه همرا  با پریدن است

ه عنوان رسید  است. این زمان را از ابتدای پاشیدن گچ ب

 (. 3tزمان پریدن یادداشت کنید )
 

 ثبت اطالعات و نتایج آزمایش زمان گیرش گچ -1 جدول

 دزمایش
نسبت گچ به 

 د 

( 1tگیرش اولیه )

 (دقیقه)

 (2tگیرش ثانویه )
 (دقیقه)

( 3tگچ ) زمان پریدن لبۀ

 (دقیقه)

1     

2     

3     

 

 

 دقیقه خطا داشته باشد. 2الی  1د توانمیهای ذکر شد  دقیق نیست و گیری زمانانداز 

 

 

 

 نسبت گچ به د  چه تأثیری بر روی زمان گیرش دارد؟
 

 

 

 گیری زمان گیرش گچ میرفی کنید.دو روش دیگر برای انداز 

 

 

 ضریب نفوذپذیری

گری دوغابی سرعت تشکیل جدار  است که با نفوذپذیری قالب گچی مرتبط است. نفوذپذیری یکی از عوامل مؤثر در ریخته

 تخلخل بستگی دارد.  شامل درصد، شکل و اندازۀ قالب گچی به ساختار تخلخل

 

 نکته

 کالسی  پرسش

 تحقیق کنید
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 : نفوذپذیری گچ1کار عملی 

، برقیدستی یا  زنهملیتری، میلی 177 مدرّج لیتری، استوانۀمیلی 1777: بشر پالستیکی مواد و ابزار

، روغن cm47  ×cm47تخت به ابیاد تقریبی  سازی، شیشۀگرم، پودر گچ قالب 1/7ترازو با دقت 

، پایه فلزی، mm377 ×mm47×mm47سنج، قالب ساخت نمونه به ابیاد داخلی مو، زمانجداکنند  و قلم

 کن ونرم، کاردک، خشک مداد نرم، سنبادۀ، فلزیپایه ، متر )مانند بشقا (سانتی 3ظرف گود به عمق حدود 

 .کولیس

 شرح فعالیت:

جداکنند  دغشته کنید و دن را ماد  سطح شیشه را به  –1

  روی سطح میز تراز قرار دهید.

 

 ۀقالب را تمیز کرد  و سطوح داخلی دن را به ماد –2

 جداکنند  دغشته کنید و دن را روی سطح شیشه قرار دهید. 

 

 کرد   پیمانه مدرّج لیتر د  شر  را با استوانۀمیلی 377 –3

 و در بشر پالستیکی تخلیه کنید.

 

، مقدار گچ الزم برای سیالیتبا توجه به نتایج دزمون  –4

 کنید. وزنلیتر د  را محاسبه و با دقت یک گرم میلی 377

 

 فعالیت کارگاهی
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اقدام به پاشیدن گچ  بالفاصلهسنج را فیال نمایید و زمان –5

دوغا  رعایت  بندی را در تهیۀبه داخل د  نمایید. زمان

 کنید.

 

دور در دقیقه  05-07یا دستی با سرعت  برقی زنهمبا  -6

بشر،  به دیوارۀدوغا  گچی را هم بزنید. با زدن اربه درام 

 هوای حبس شد  در دوغا  را خارج کنید.

 

 دوغا  را در قالب تخلیه و قالب را پر کنید. –0

 

پس از مات شدن گچ به کمک کاردک سطح دن را  –0

 پرداخت نمایید.

 

گچی را از  شدن گچ قالب را باز نمود  و قطیۀ پس از گرم –9

های احتمالی ناشی از درز قالب خارج نمایید. ابتدا پلیسه

کنید سپس با  دک از قطیه جداقالب را با احتیاط و با کار

خشک و تمیز ماد  جداکنند  موجود در سطح نمونه را  پارچۀ

 پاک کنید.
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کن با دمای دزمونه را به منظور خشک شدن به خشک –17

ساعت تا  24سلسیوس منتقل کنید و حداقل  درجۀ 45

 داری کنید.نگهکن خشک دن به وزن ثابت دریرس

 

 خارج کنید. کنرا از خشک پس از خشک شدن دزمونه –11

 

های دزمونه )منشور مربع ابتدا قاعد  ،کار برای ادامۀ -12

نرم پرداخت نمایید  به وسیلۀ سنبادۀ ،خشک شد  راالقاعد ( 

 تا دثار روغن کامالً از بین برود.

 

فلزی را داخل ظرف )بشقا  گود( قرار داد  و  پایۀ –13

 منشور گچی را بر روی دن استوار نمایید.

 
 ااافه کنید تا حدی که د  با قاعدۀبه داخل ظرف، د   –14

منشور تماس پیدا کند. به محض تماس د  با منشور گچی، 

سنج را روشن نمایید. توجه ریختن د  را قطع کرد  و زمان

سنج تا پایان داشته باشید که سنجش زمان توسط زمان

همچنین نباید مجدداً به ظرف د   .شوددزمون قطع نمی

  ااافه کنید.
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، 1های میزان نفوذ د  را به داخل منشور گچی در زمان –15

( به 16(=4)2و  9(=3)2، 4(=2)2، 1(=1)2دقیقه )  16و  9، 4

 16 بزنید. پس از عالمت زدن در دقیقۀ مداد عالمت وسیلۀ

 فیالیت پایان یافته و منشور را از روی پایه بردارید.

 
گذاری شد  را به کمک کولیس فواصل نفوذ عالمت –16

با گیری نمایید و در جدول نتایج یادداشت کنید. انداز 

د که مقدار د  نفوذ متوجه خواهید ش مقایسه مقادیر نفوذ

چهار دقیقه اول برای دو برابر شدن تقریباً به  کرد  در دقیقۀ

زمان نیاز دارد. یینی نفوذ د  به داخل قالب گچی تابع 

  ( است. 2مجذور زمان )زمان به توان 
 

 ثبت اطالعات و نتایج آزمایش زمان گیرش -1 جدول

 دزمونه
 67طول نفروذ در 

 مترثانیه به میلی

 247طول نفوذ در 

 مترثانیه به میلی

 547طول نفوذ در 

 مترثانیه به میلی
 مترثانیه به میلی 967طول نفوذ در 

     

     

 

 

 هنگام کار با گچ از دستکش و ماسک تنفسی مناسب استفاد  کنید. -1
 ااافه کنید. به د  برای جلوگیری از ایجاد گرد و غبار، گچ را به درامی -2
 ظروف دغشته به دوغا  گچی را بالفاصله با د  بشویید. -3
ابتدا گچ ااافی را در ظرف مناسب  ،جلوگیری از ورود گچ به سیستم فااال  قبل از شستن ظروفبرای  -4

 پسماند تخلیه کنید.
 

 

 

 
 

نکات ایمنی و 
 بهداشتی
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شود. یابد و در نتیجه نفوذپذیری دن زیاد میبا کاهش نسبت گچ به د ، تخلخل قالب افزایش می میموالً

 پذیری قالب گچی، به نوع دوغا  نیز وابسته است.سرعت تشکیل جدار  عالو  بر میزان نفوذ
 

 
 

 سازی دوغاب گچیآماده

رایط مطلو  از نظر دوغابی همگن با ش تهیۀنکاتی است که منجر به  سازی دوغا  گچی، رعایت مجموعۀ منظور از دماد

 شود.می و زمان گیرش برای تولید قالبسیالیت ، نسبت گچ به د 

 :گیردمورد توجه قرار موارد زیر باید  ،دوغا  گچ برای تهیۀ

 شود؛گچ تاز  استفاد   از -1
 و سپس وزن شود؛ شد الک ( 17ایی )مش با الک بنّگچ  ،دوغا  قبل از تهیۀدر صورت نیاز  -2
 ؛شودااافه د   به درامی بهگچ همیشه  -3
 از د  قابل شر  استفاد  شود؛ -4
 از د  با دمای ثابت استفاد  شود؛ هموار  .دمای د  بر زمان گیرش تأثیر مستقیم دارد -5
 ؛کامل خیس بخورد به طور تا گچ ماندمدتی منتظر باید افزودن گچ به د  از  بید -6
توجه  زد  شود.همقه مخلوط دقی 2-3به مدت  دور در دقیقه و 127برقی با سرعت  زنهمبا  ،خیس خوردن گچاز  بید -0

زمان دوغا  گچی را هم ،توان با استفاد  از سیستم خألمی زیاد باعث کشته شدن گچ خواهد شد. زدنکنید هم

 هواگیری نمود؛
گچی به منظور خروج حبا  و افزایش  دقیقه دوغا  2-3مدت زمان  به زدنبید از هم، خألدر صورت نبودن سیستم  -0

 گذاشته شود؛حال خود ه ب، سیالیت
 رش نهایی باید مادر قالب باز شود؛قبل از گی بنابراین دارد،حدود یک درصد انبساط حجمی  ،گیرش نهاییاز  مالت گچ بید -9

غشته بودن به گچ خشک شد ، زمان گیرش دوغا  گچی بسیار مهم است. در صورت د زنهم تمیزی ظرف و پرۀ -17

 شود. کوتا  می

 دانیدآیا می
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چه مشکالتی پیش  ،شوند های گچی متفاوتی استفاد از دوغا  ،های گچی چند تکهقالب ساخت اگر در

 دید؟می

 
 

 انبارش گچ

 داری دن به نکات زیر توجه شود:با توجه به حساسیت باالی گچ نسبت به شرایط محیطی الزم است در نگه
 

 1جدول 

 راهکار شرایط

 مسقف بودن انبار از باران و برف محافظت شود.

 شود. از نفوذ رطوبت و هدر رفتن گچ جلوگیری بندی سالمبسته

 با فاصله از کف و دیوار و با ارتفاع کم چید  شوند های گچ چگونگی چیدمان بسته

 تر مصرف شودهای قدیمیابتدا بسته های گچ ترتیب استفاد  از بسته

 خشک و به دور از نور دفتا  باشد شرایط محیطی انبار 

 گچ از سایر موادجدا بودن انبار  از ترکیب گچ با سایر مواد اولیه جلوگیری شود
 

 .های مختلف میدن متغیر استتخواص سنگ گچ در قسم -1

  .در کارخانه کامالً ثابت نیست از نظر دما و فشارگچ شرایط تولید  -2

ها تغییراتی داشته بندی و سایر وی گیممکن است از نظر دانه مختلف، یزمانهای هگچ تولیدی در فاصل -3

چ برای دن محموله های گدزمایش شود، الزم استجدید گچ وارد انبار می بار که محمولۀ ، هربنابراین باشد.

 انجام شود.نیز 
 

 (هیدراتنیمه کلسیم سولفات )سازی گچ قالب ،( استکانی ژیپس) پودر گچ حاصل حرارت دادن سنگ گچ

طبق واکنش زیر  مکیب است و متربر سانتیگرم  3/2و وزن مخصوص  2سختی ، 𝐶𝑎𝑆𝑂4.2𝐻2𝑂 با فرمول

   د:دیبه وجود می

                            𝑪𝒂𝑺𝑶4. 2𝑯2𝑶
107−277℃
→       𝑪𝒂𝑺𝑶4

 1

2
𝑯2𝑶 +

3

2
𝑯2𝑶 ↑ 

به طوری که با حرارت دادن، مقدار 
 3 

2
مجدد  واکنش گیرش گچ با جذ د  از سنگ گچ خارج شد  و مول  

 .میل ترکیبی با دن دارد دارای رطوبت است. چون هوا گیردد  صورت می این

 

 نکته

 دانیدآیا می

 فکر کنید
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 تکثیر قالب گچی از روی مادر قالب

اخت شود. سهای گچی استفاد  میابی، از قالبگری دوغولید قطیات سرامیکی به روش ریختهدانید برای تطور که میهمان

 پذیر است.ها با استفاد  از مادر قالب امکاناین قالب

 شود.. در این قسمت به تکثیر قالب گچی از روی مادر قالب پرداخته میفرا گرفتیددر فصل گذشته فرایند ساخت مادر قالب را 

 تکثیر قالب گچی از روی مادر قالب -1جدول 

 تصویر مراحل کار

 تمیز کردن مادرقالب -1

 

 کنند جدا دغشته کردن مادر قالب به مادۀ -2

 

 مادر قالب )در صورت نیاز(گذاری پین -3

 

 بستن و کالف کردن مادر قالب -4
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 تصویر مراحل کار

 دوغا  گچی تهیۀ -5

 زدن(، افزودن گچ به د  و همگچ و د  کردن ن)وز

 

 

 ریختن دوغا  گچی داخل مادر قالب -6

 کنترل زمان گیرش قالب گچی( )هواگیری دوغا  گچی و

 

 

 باز کردن مادر قالب  -0

 

 قالب گچیخارج کردن  -0

 

 پرداخت قالب گچی  -9
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 تصویر مراحل کار

 کالف کردن قالب گچی  -17

 

 درجه سلسیوس 45 کنهای گچی در خشکچیدن قالب -11

 

 
 

 گری بیش از یک قطیه طراحی شد  باشد.یک قالب گچی ممکن است برای ریخته

 
 

 
 قطعه چهارگری قالب گچی با قابلیت ریخته  -1شکل 

 

 نکته
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 کردن قالب گچیخشک 

کن، رطوبت ب گچی، دمای خشکخشک کردن یک قالب گچی نیاز به دقت و کنترل زیادی دارد. در خشک کردن یک قال

در این قسمت برخی از این عوامل  باید به دقت کنترل شوند.که و سرعت دمیدن هوا عوامل بسیار مهمی هستند  محیط

 بیان شد  است:

 کنخشک و رطوبت دما
  با خارج کردن  تواندتر میباال یادمشود و سلسیوس انجام می درجۀ 45قالب گچی میموالً در دمای خشک شدن

 پوک شدن گچ شود. عثبا د  ساختاری دن

 کند.کن، سرعت خشک شدن را کند میافزایش رطوبت محیط خشک 

 سرعت دمیدن هوا

سرعت  ،واست. بهترین حالت در دمش هواکنترل سرعت دمش هقالب، یکنواختترین عامل برای خشک شدن سریع و مهم

 است. سلسیوس ۀدرج 45باال و دمای زیر 

 
 

 تمام حتماً که های چند تکه الزم استز سطح بیرونی خشک شوند و در قالبا ها باید حتماًقالب ۀهم

 های قالب سر جای خود قرار گرفته و خشک شوند.تکه
 

 

 
 یک قالب چند تکه -1 شکل

 نکته
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 کنخشک -1شکل 

 

 انجام شود. کنیا با کمک خشک هوای دزادهای گچی ممکن است به طور طبییی و در خشک کردن قالب

 

 

 دید؟خشک شود چه مشکلی پیش می گانهورت جدااگر هر تکه از قالب به ص

 

 

کند، در مورد د  دوغا  را جذ  نمی ،الزم شوید که قالب به اندازۀمتوجه می پس از ساخت یک قالب گچی

 های این مشکل بحث کنید.علت

 

 

 

 گری تحت فشار تحقیق کنید و در کالس ارائه دهید.های ریختهدر مورد جنس و فرایند ساخت قالب

 

 

 

 

 

 

 

 کالسی  پرسش

 گفت و گو کنید

 تحقیق کنید
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 : تکثیر قالب گچی1کار عملی 

لیتر، ترازو با  27سطل پالستیکی به حجم عدد  2مو، م کنند ، د ، قلجدا سازی، مادۀگچ قالب مواد و ابزار:

 .سرتاس دستی(، الک، مادر قالب، کاردک، سنباد ، کش درزبندی وبرقی )یا  همزنکیلوگرم،  37ظرفیت 

 :شرح فعالیت

 لب مورد نظر را با دقت تمیز کنید.مادر قا -1

 کنند  دغشته کنید.جدا مادۀ با قلم مو یا اسفنج کلیۀ سطوح داخلی مادر قالب را به  -2

 گذاری کنید.های پالستیکی نیاز دارد مادر قالب را پیندر صورتی که قالب به پین -3

 اجزای مادر قالب را ببندید. -4

 درست کنید. ،سبت گچ به د  مناسب، دوغا  گچی با نالزم با رعایت نکات -5

 دوغا  گچی دماد  شد  را در مادر قالب ریخته و هواگیری کنید. -6

 از گیرش گچ، مادر قالب را باز کرد  و قطیات قالب گچی را از دن جدا کنید. پس -0

 قطیات قالب گچی را پرداخت کرد  و دنها را روی هم ببندید. -0

 درجه سلسیوس انتقال دهید. 45کن با دمای های گچی دماد  را به خشکقالب -9

 
 

 

 تنفسی مناسب استفاد  کنید.هنگام کار با گچ از دستکش و ماسک  -1

 ااافه کنید. به د  به درامی را گچ ،جهت جلوگیری از ایجاد گرد و غبار -2

 ظروف دغشته به دوغا  گچی را بالفاصله با د  بشویید. -3

قبل از شستن ظروف ابتدا گچ ااافی را در ظرف مناسب  ،برای جلوگیری از ورود گچ به سیستم فااال  -4

 پسماند تخلیه کنید.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فعالیت کارگاهی

نکات ایمنی و 
 بهداشتی
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 انواع عیوب قالب گچی

 د.شوندر ادامه به اختصار میرفی می این عیو  ایجاد شود.های گچی ممکن است عیو  مختلفی در قالب

 عیوب قالب گچی -1جدول 
 

 دلیل عیب

 گچ و د  اختالط نامناسب مخلوط عدم یکنواختی قالب گچی

 قالب درزدار بودن اجزای قالب قطیاتوجود فاصله بین 

 ناکافی ۀجدا کنند ماد  شیب منفی مادر قالب یا پریدگی قالب

 زیاد از جداکنند  و برجسته بودن دن استفادۀ جداکنند جا ماندن رد 

 سلسیوس درجۀ 45باالتر از  در دمایخشک شدن  یا استحکام کم نپوک شد

 ج است(های بهداشتی رای)در چینیبزرگ بودن قالب گچی  قالب گچی برداشتنتا  

 عدم هواگیری دوغا  گچی وجود حبا  هوا در سطح قالب

 های مختلف گچ به د  های گچی با نسبتاستفاد  از دوغا  مختلف قالب گچی تفاوت در نفوذپذیری اجزای
 

 یک از عیو  زیر را مشخص کنید. نوع هر
 1 جدول

 نوع عیب تصویر عیب

 

 

 

 

 

 

 کالسی  فعالیت
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 رفع عیوب قالب

خشک کردن قالب الزامی است. در  الزم برای های مناسب و نکاترعایت زمان و بدون عیب، مناسب لبساخت قابرای 

توان عیب را اصالح کرد اما در اکثر مواقع می وجود داشته باشد، هامانند پریدگی یبرخی موارد اگر عیو  سطحی کوچک

 قالب باید به درستی تولید شود.
 

 بررسی عیوب قالب گچی : 1کار عملی 

 کن خارج کنید.های گچی خشک شد  را از خشکقالب –1

 های گچی را از هم باز کنید.های قالبتکه –2

 هر قسمت قالب گچی را از نظر وجود عیب مورد بررسی قرار دهید. –3

 فهرست عیو  مشاهد  شد  را تهیه و راهکار رفع دن را مشخص کنید. –4

 گذاری کنید.گری را عالمتبرای استفاد  در واحد ریختهتأیید های گچی مورد قالب –5

 
 

 کن از خاموش بودن دن اطمینان حاصل کنید.هنگام باز کردن خشک -1
 از دستکش استفاد  کنید. ،کنها از خشکقالب برای تخلیۀ -2
 
 

 سازینکات مهم در کارگاه قالب

 

.کارگاه تمیز نگه داشته شود

.یکسان باشدکنترل شود تا در تابستان و زمستان مورد استفاده دمای آب 

به دست دوغاب گچی با ویژگی های یکسان توزین آب و گچ دقیق باشد تا در روزهای مختلف 
.آید

.تالطم ایجاد نشوددر دوغابتکثیر قالب گچیبرایپر کردن مادر قالب با گچ هنگام 

هتر چون در این صورت زمان گیرش کم می شود ب،در صورت امکان از گچ تازه پخته شده استفاده نشود
.است گچ چند روز در محیط بماند

 فعالیت کارگاهی

نکات ایمنی و 
 بهداشتی

1 

2 

3 

4 

5 
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 سازیارزشیابی نهایی شایستگی قالب

 شرح کار:

 های گچ تییین وی گی -1

 تهیه دوغا  گچی -2

 ریزیدماد  کردن مادرقالب و قالب -3

 کردن قالب ریخته شد پرداخت و خشک -4

 استاندارد عملکرد: 

 البقکسب مهارت در دماد  سازی دوغا  گچی و ساخت 

 :هاشاخص

 مواد به مقدار مناسب برای ساخت دوغا  گچی دقیقوزن کردن صحیح و 

 انجام محاسبه برای تییین نسبت مناسب گچ به د 

 کنترل سیالیت و خواص دوغا  گچی )استحکام، نفوذپذیری، زمان گیرش گچ(

 مادرقالب )تمیزکاری و اعمال ماد  جداکنند ( و قالب ریزی به صورت دقیقدماد  سازی 

 کنترل زمان گیرش قالب گچی

 پرداخت و خشک کردن قالب ریخته شد  به طور صحیح

 ، ابزار و تجهیزات:شرایط انجام کار

 ، سیستم تهویه و نورکافی ستاندارد مجهز به تجهیزات ایمنیکارگا  ا :مکان

 پرداخت قالب ریخته شد ، ماد  جداکنند قالب و  ، مادرقالب، ابزار تمیزکاری مادرزو، همزن، الک، خشک کن: تراتجهیزاتابزار و 

 معیار شایستگی: 

 نمر  هنرجو 3حداقل نمر  قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 گذاری، کالف کردن(سازی مادرقالب )تمیزکاری، اعمال ماد  جداکنند ، پیندماد  1

  2 مواد اولیه و تهیه دوغا  گچی کردنوزن  2

  2 ریزی )هواگیری و کنترل زمان گیرش قالب گچی(قالب 3

  1 بازکردن مادر قالب و خارج کردن قالب گچی 4

  1 پرداخت قالب گچی  5

  1 کالف کردن قالب دماد  شد  و چیدن در خشک کن 6

 محیطی و نگرش:ی غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست هایستگیشا

 ،مدیریت زمان ،پذیری، مدیریت مواد و تجهیزاتدقت عمل و صحت، مسئولیت

 کارگیری فناوری مناسب به

2 

 

 * میانگین نمرات

 است. 2جو برای قبولی و کسب شایستگی، حداقل میانگین نمرات هنر* 



 

 


