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  فن ورز آزمايشگاه ماسه و مواد قالبگيري: نام شغل                                          

    استانداردخالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

  ه مفهوم قدرت انجام كار ب:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
فن ورز آزمايشگاه ماسه و مواد قالبگيري كسي است كه پس از گذراندن دوره آموزشي بتواند از عهده انجام 

 .آزمايش هاي مربوطه به آزمايشگاه ماسه برآيد 

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
   تجربي، رياضي فيزيك،ديپلم فني: ميزان تحصيالت حداقل 
  ذهنيي و سالمت جسم: توانايي جسميحداقل 

  - :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت   270      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    58      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت   212     :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت            :       در محيط كاركارورزيـ زمان 
   ساعت            :                     پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت               :       زمان سنجش مهارت        ـ

 : روش ارزيابي مهارت كارآموز 

   % 25) : دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
    %75: امتياز سنجش عملي - 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي -2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
   :حداقل سطح تحصيالت 

   سال سابقه كار مرتبط2با ) ريخته گري(ژي با گرايش صنعتي رليسانس متالو
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  ماسه و مواد قالبگيريفن ورز آزمايشگاه :                                   نام شغل  
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي شناخت مخلوط ماسه قالبگيري  1
  توانايي تعيين اندازه دانه و توزيع دانه بندي 2
  توانايي تعيين درصد خاك 3
  صد رطوبت مخلوط ماسهتوانايي تعيين در 4
  گذاري مخلوط ماسهتوانايي اندازه گيري دير 5
  توانايي تعيين مقدار استحكام فشاري مخلوط ماسه تر و خشك 6
  توانايي تعيين مقدار استحكام برشي مخلوط ماسه تر و خشك 7
  توانايي تعيين مقدار استحكام خمشي ماسه تر و خشك 8
   كششي ماسه تر و خشكتوانايي تعيين مقدار استحكام 9
  توانايي اندازه گيري سختي و فشردگي سطح قالب  10
  توانايي تعيين قابليت عبور گاز 11
  توانايي تعيين متالشي شدن و خرد شوندگي مخلوط ماسه 12
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار 13
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  گيري ورز آزمايشگاه ماسه و مواد قالبفن: ام شغلن                                 
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  8  2  6  توانايي شناخت مخلوط ماسه قالبگيري   1

        آشنايي با مفهوم ماسه  1-1

        شناسايي انواع ماسه  2-1

        يعي ماسه طب-  

       ، سيليسي و الويني ، منيزيتي، كروميتيكونيا، زيرآلومينا( ماسه مصنوعي -  

        شناسايي خواص و مشخصات ماسه  3-1

        ، دير گدازي و تركيب شيميايي، شكل دانه  دانه بندي -  

         صنوعيشناسايي تفاوت ماسه طبيعي و م  4-1

        مخلوط ماسهآشنايي با اجزاء   5-1

        ، افزودنيهاي ديگرب چس-  

        شناسايي اصول تشخيص مخلوط ماسه قالبگيري  6-1

  18  14  4  توانايي تعيين اندازه دانه و توزيع دانه بندي  2

        آشنايي با ترازو  2-1

        )Sheker(آشنايي با دستگاه ترازو الكتريكي   2-2

        آشنايي با مفهوم مش  3-2

        اشناسايي استاندارد هاي الك ه  4-2

  - AFST, AFS        

        شناسايي علل تعيين و كنترل شكل و اندازه دانه ماسه  5-2

        )Shaker(شناسايي اصول كار با ترازو و دستگاه ترازو الكتريكي   6-2

        )عدد ريزي(شناسايي اصول محاسبه و تعيين اندازه دانه   7-2

         تعيين عدد ريزي-  

         خشك كنآشنايي با طرز كار دستگاه  8-2

        شناسايي روش نمونه برداري از ماسه  9-2
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  گيري ورز آزمايشگاه ماسه و مواد قالبفن: ام شغلن                                 
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  16  14  2  توانايي تعيين درصد خاك  3

        شناسايي تاثير درصد خاك بر روي خواص مكانيكي و فيزيكي ماسه  1-3

        آشنايي با قانون استوك  2-3

        آشنايي با تجهيزات و ابزار مورد نياز و طرز كار آنها  3-3

        ل تعيين درصد خاكشناسايي اصو  4-3

         نمونه برداري-  

         خشك كردن-  

        ر توزين و ريختن در بش-  

 سـي   25(و محلـول سـود آور       )  سي سـي   475( اضافه كردن آب مقطر      -  
  )سي

      

         دقيقه 10 ريختن مخلوط حاصل در همزن و نگهداري به مدت -  

         تخليه آب توسط سيفون و تكرار مراحل فوق-  

         تخليه ماسه بر روي كاغذ صافي و خشك كردن خاك-  

         توزين و محاسبه درصد خاك-  

  12  10  2  توانايي تعيين درصد رطوبت مخلوط ماسه  4

        قالب شناسايي تاثير رطوبت بر روي خواص مخلوط ماسه  و  1-4

         مفهوم رطوبت-  

         محدوده مجاز درصد رطوبت در مخلوط ماسه و قالب-  

         تاثير رطوبت قالب بر روي كيفيت قطعه ريخته شده-  

        آشنايي با ابزار تعيين درصد رطوبت   2-4

        ...)، المپ مادون قرمز و دسيكاتور(ت خشك كن آشنايي با تجهيزا  3-4

        شناسايي اصول تعيين درصد رطوبت مخلوط ماسه  4-4
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  گيري ورز آزمايشگاه ماسه و مواد قالبفن: ام شغلن                                 
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  30  24  6  گدازي مخلوط ماسهتوانايي اندازه گيري دير  5

        شناسايي مفهوم دير گدازي مخلوط ماسه  1-5

         ماسهآشنايي با اثر تركيبات مخلوط ماسه روي ديرگدازي  2-5

        آشنايي با عيوب قطعه ريختگي در اثر خواص ديرگدازي  3-5

        آشنايي با تجهيزات مربوطه به اندازه گيري دير گدازي ماسه  4-5

        دار دير گدازي مخلوط ماسهشناسايي اصول اندازه گيري مق  5-5

         تهيه ماسه-  

         نمونه گيري-  

 1200 قرار دادن ظرف نمونه داخل كوره و تنظيم درجه حرارت حـداقل              -  
  درجه سانتيگراد

      

         از داخل كوره و خنك نمودن آن در دسيكاتور نمونه خارج نمودن-  

        نه هاي ماسه مشاهده نمونه زير ميكروسكوپ جهت تغيير شكل دا-  

 شـدن  زينتر ادامه عمليات با تغيير درجه حرارت كوره تا رسيدن به نقطه  -  
   شدنزينترو اندازه گيري درجه حرارت 

      

توانايي تعيين مقدار استحكام فشاري مخلـوط ماسـه تـر و              6
  خشك

8  24  32  

        شناسايي مفهوم استحكام فشاري مخلوط ماسه تر و خشك  1-6

        عوامل موثر روي استحكام فشاري مخلوط ماسه تر و خشكشناسايي   2-6

         شكل دانه ماسه-  

         درصد چسب-  

         درصد رطوبت -  

         توزيع دانه ماسه-  

        آشنايي با تجهيزات و ابزار در جهت تعيين استحكام فشاري تر و خشك   3-6
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  گيري ورز آزمايشگاه ماسه و مواد قالبفن: ام شغلن                                 
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

ــرازو، كوبــه اســتاندارد اســتوانه مخــصوص ريختــه گــري-   تگاه ، دســ، ت
، فـشاري  جهت تعيين اسـتحكام و فـك مخـصوص اسـتحكام             اونيورسال

  )oven(خشك كن 

      

        شناسايي اصول تعيين استحكام فشاري مخلوط ماسه قالب تر و خشك  4-6

        )از چند قسمت توده ماسه( نمونه برداري از توده ماسه -  

         توزين ماسه-  

        نه از قالب تهيه نمونه استاندارد وخارج كردن نمو-  

         نصب فك مخصوص استحكام فشاري-  

         قراردادن نمونه در محل دستگاه-  

         اعمال نيرو و ثبت مقدار استحكام -  

         انجام حداقل اندازه گيري سه نمونه-  

         محاسبه ميانگين استحكام نمونه-  

توانايي تعيين مقدار استحكام برشـي مخلـوط ماسـه تـر و               7
  خشك

4  24  28  

        شناسايي مفهوم استحكام برشي مخلوط ماسه تر و خشك  1-7

        شناسايي عوامل موثر روي استحكام برشي مخلوط ماسه تر و خشك  2-7

         شكل دانه ماسه-  

        درصد چسب -  

         درصد رطوبت-  

         توزيع دانه ماسه-  

         ترو خشكيبرشآشنايي با تجهيزات و ابزار در جهت تعيين استحكام   3-7

        مخلوط ماسه قالب تر و خشك شناسايي اصول تعيين استحكام برشي  4-7

         نمونه برداري از توده ماسه-  
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  گيري ورز آزمايشگاه ماسه و مواد قالبفن: ام شغلن                                 
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         توزين ماسه-  

         تهيه نمونه استاندارد و خارج كردن نمونه از قالب-  

        قراردادن نمونه در محل دستگاهنصب و  -  

        استحكام مقدار ثبت اعمال نيرو و -  

         انجام حداقل اندازه گيري سه نمونه-  

         محاسبه ميانگين استحكام نمونه-  

  28  24  4  و خشك  توانايي تعيين مقدار استحكام خمشي ماسه تر  8

        شناسايي مفهوم استحكام خمشي تر و خشك  1-8

        آشنايي با واحد هاي اندازه گيري استحكام خمشي  2-8

        تاثير درصد چسب در استحكام خمشي آشنايي با  3-8

        )قالبهاي خمشي و متعلقات مربوطه(آشنايي با تجهيزات آزمايش خمشي   4-8

        شناسايي اصول اندازه گيري مقدار استحكام خمشي نمونه تر  5-8

         نمونه گيري-  

         قراردادن نمونه روي دستگاه خمشي-  

         نمونه هاقدار استحكام خمشي اندازه گيري م-  

        شناسايي اصول اندازه گيري مقدار استحكام خمشي نمونه خشك  6-8

         تهيه نمونه-  

خشك كردن نمونه ها در خشك كن و خنك كـردن نمونـه هـا داخـل                 -  
  دسيكاتور

      

        شيم اندازه گيري مقدار استحكام خ-  

  28  24  4  استحكام كششي ماسه تر و خشكتوانايي تعيين مقدار   9

        شناسايي مفهوم استحكام كششي تر و خشك  1-9

        آشنايي با واحد اندازه گيري استحكام كششي  2-9
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  گيري ورز آزمايشگاه ماسه و مواد قالبفن: ام شغلن                                 
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با تاثير درصد چسب در استحكام كششي  3-9

        آشنايي با تجهيزات مربوط به آزمايش  4-9

        شناسايي اصول تعيين مقدار استحكام كششي تر   5-9

        انه دو تكه نمونه گيري با استو-  

         قراردادن نمونه روي دستگاه كشش-  

         اندازه گيري مقدار استحكام كششي-  

        شناسايي اصول اندازه گيري مقدار استحكام كششي خشك  6-9

         تهيه نمونه با ماسه طبيعي با درصد مختلف چسب-  

ما ر سديم و فنل ف    سيليكات تهيه نمونه با ماسه مصنوعي با چسب هاي          -  
   الديد

      

         خشك كردن نمونه ها-  

         خنك كردن نمونه تا دماي محيط داخل دسيكاتور-  

         قراردادن نمونه روي دستگاه كشش و اندازه گيري مقدار كشش-  

  18  12  6  توانايي اندازه گيري سختي و فشردگي سطح قالب  10

        فيت قطعهشناسايي مفهوم سختي مواد قالب و تاثير آن روي كي  1-10

        شناسايي عوامل موثر بر روي سختي و فشردگي قالب   2-10

         نحوه كوبيدن-  

         شكل دانه هاي ماسه-  

         درصد چسب-  

         قابليت نفوذ ماسه و چگالي آن-  

        شناسايي سختي سنج قالب  3-10

        شناسايي اصول اندازه گيري سختي ماسه تر قالب  4-10

        سطح قالب ماسه خشكسختي يي اصول اندازه گيري شناسا  5-10
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  گيري ورز آزمايشگاه ماسه و مواد قالبفن: ام شغلن                                 
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         قالبگيري-  

         خشك كردن قالب-  

         اندازه گيري سختي سطح قالب خشك-  

  30  24  6  توانايي تعيين قابليت عبور گاز  11

        شناسايي گازهاي ايجاد شده هنگام مذاب ريزي در قالب  1-11

        گازهاشناسايي عيوب ناشي از عدم خروج   2-11

        شناسايي عوامل موثر در عبور گاز  3-11

         شكل دانه هاي مخلوط ماسه-  

         درصد چسب-  

         توزيع دانه هاي ماسه -  

        آشنايي با تجهيزات و ابزار جهت تعيين قابليت عبور گاز  4-11

 تن قابليـ  ي، دستگاه تعي  ، ترازو ، دستگاه كوبه استاندارد    استوانه نمونه ساز   -  
  عبور گاز

      

        شناسايي اصول تعيين قابليت عبور گاز  5-11

         نمونه برداري از مخلوط ماسه قالبگيري-  

         توزين مخلوط ماسه جهت تهيه نمونه-  

، بنتونيت( تهيه نمونه هاي آزمايش با درصد و انواع چسب هاي مختلف             -  
   ) سديمسيليكات

      

ور گاز و باز كـردن شـير و ثبـت مقـدار              قراردادن نمونه روي دستگاه عب     -  
  عبور گاز

      

         تكرار حداقل سه آزمايش و محاسبه ميانگين مقدار عبور گاز-  
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  گيري ورز آزمايشگاه ماسه و مواد قالبفن: ام شغلن                                 
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  14  12  2  توانايي تعيين متالشي شدن و خرد شوندگي مخلوط ماسه   12

        شناسايي مفهوم متالشي شدن مخلوط ماسه  1-12

        نشناسايي تاثير مقدار چسب در متالشي شد  2-12

        آشنايي با تجهيزات و ابزار جهت تعيين متالشي شدن مخلوط ماسه  3-12

، ترازو الك و دستگاه تعيين متالشـي        ، كوبه استاندارد  ه ساز  استوانه نمون  -  
  شدن و خرد شوندگي

      

        شناسايي اصول تعيين مقدار متالشي شدن و خرد شوندگي   4-12

        سب هاي مختلف تهيه نمونه استاندارد با درصد چ-  

         خارج كردن نمونه و خشك كردن آن-  

         قراردادن نمونه روي دستگاه و رها كردن نمونه روي سندان-  

         توزين ماسه روي الك و محاسبه درصد خرد شوندگي-  

  8  4  4  محيط كاردر كار كارگيري ضوابط ايمني و بهداشت توانايي ب  13

        ر محيط كارآشنايي با عوامل موثر د  1-13

         فيزيكي -  

         شيميايي-  

        آشنايي با وسايل حفاظت فردي  2-13

        آشنايي با پيامدهاي ناشي از تنفس هواي آلوده  3-13

        آشنايي با ناراحتي هاي پوستي در اثر گاز يا مواد شيميايي  4-13

        آشنايي با انواع مواد اطفاء حريق و اصول اطفاء حريق  6-13

        آشنايي با اصول انجام كمكهاي اوليه   7-13

        در محيط كار كار شناسايي اصول بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت   8-13
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  گيري ورز آزمايشگاه ماسه و مواد قالبفن :نام شغل                                    
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

 1 ، پودر خشك كيلويي6كپسول آتش نشاني  

 2  جعبه كمكهاي اوليه  

 vhs-vcd   3 ويديو  

 4   اينچ21،رنگي زيونتلوي  

 5  رايانه با تمام متعلقات  

 120cm  6×90تخته وايت برد  

 7  دستگاه اندازه گيري رطوبت  

 8  دستگاه تعيين قابليت نفوذ گاز  

 ،قالبهاي كـشش  (با تمام قالبها     )كوبه استاندارد (دستگاه نمونه ساز      
  )جعبه نمونه ،فشار ،شخم

9 

 10  ت الكتريكي با متعلقاهمزن  

 11   لرزان و الكتريكيدستگاه الك  

،  الكتريكـي  ،سانتي متر ) 30×30×20(با حجم داخلي    ) oven(آون    
   درجه سانتيگراد300حداكثر 

12 

 مخـصوص آزمايـشگاه ماسـه تـر و          دستگاه سختي سنجي ماسـه      
  خشك

13 

 14   اونيورسالدستگاه خواص مكانيكي ماسه  

 15   مختلف شيشه اي با دو سايزدسيكاتور  

 درجـه   1200حـداقل    ،گدازي ماسـه  كوره الكتريكي مخصوص دير     
  سانتيگراد

16 

 17  )سيستم گاز دهنده(با تمام متعلقات co2 كپسول گاز   

 18  دستگاه تعيين اندازه گيري خرد شوندگي ماسه  

  19  )سيستم گاز دهنده(با تمام متعلقات co2 كپسول گاز   
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  فن ورز آزمايشگاه ماسه و مواد قالبگيري :نام شغل                                    
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

  20 كپسول گاز  

  26  صندلي چوبي دسته دار مخصوص كارآموز  

  27  صندلي چرخدار مخصوص مربي  

  28   مخصوص مربيميز  

  29   سي سي100، استوانه مدرج شيشه اي   

  30  1000و 250و 500، بشر شيشه اي   

  31   گرم01/0ترازو ديجيتال با دقت   

  32   گرم1/0ترازو مكانيكي با دقت   

  33  تايمر  

  34  شيشه ساعت آزمايشگاهي  

  35  سطل پالستيكي درب دار كوچك  

  36  الك دستي  

  37   قالبابزار اندازه گيري استحكام  

  38  برس سيمي  

  39  شيشه ايقيف  

  40  صافيكاغذ  

  41  پالستيكيدستكش  

  42  محافظ چشمعينك  

  43  يكبار مصرفماسك  

  44 ، پودري) NaoH( سود سوزآور  

  45  مقطرآب  

  46  بنتونيتچسب  

  47 ت سديما سيليكچسب  
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  فن ورز آزمايشگاه ماسه و مواد قالبگيري :نام شغل                                    
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

  48   سيليسيماسه  

  49  چراغيماسه  

  50  طبيعيماسه  

  51  ماژيك وايت برد  
 

  

 


