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  ۸۹‐۹۰فهرست تجهيزات، مواد در حكم مصرف و مواد مصرفي مسابقات علمي عملي سال تحصيلي 

  سراميك :رشته
  مالحظات  واحد  ) نفر۶براي (مقدار   مشخصات فني  نام  رديف

 تا ۳۰۰ حداقل  ترازوبا ظرفيت متوازن دقت  دستگاه  ۳در صورت امكان    گرم ۱/۰ يا ۰۱/۰با دقت   ترازوي الكتريكي آزمايشگاهي  ۱
   گرم۵۰۰

    دستگاه   ۳ تا ۲   متر مكعب۱ا حجم ب  خشك كن آزمايشگاهي   ۲
  سالم، مناسب و آماده به كار  دستگاه   ۶  چرخ سفالگري آموزشي دور متغير  چرخ سفالگري  ۳
    دستگاه  ۳ تا ۲  دور و سرعت متغير   )شيكر(الك لرزان   ۴
    دستگاه  ۲  تر   ليتر يا بيش۵۰با حجم   كمپرسور هوا  ۵
    دستگاه  ۳  دور متغير با پره مناسب  همزن برقي آزمايشگاهي   ۶

 حجم و خروجي  دستگاهبا رعايت استاندارد  ويسكوز زيمتر ريزشي  ۷
    دستگاه  ۶ مناسب

    دستگاه  ۱   كيلوگرم ۲۰با ظرفيت   اي  ترازوي كفه  ۸
  باشد) شيكر (متناسب با دستگاه الك لرزان  عدد   سري۳ تا ۲  ۱۷۰ و ۱۰۰ ، ۷۰، ۵۰  ها  سري الك  ۹

  وسايل و ابزار آالت 
    سري   سري كامل۶  ابزار برنجي، استخواني و فنري  مجموعه ابزار سفالگري   ۱۰
    عدد  ۶  ديجيتال  )زمان سنج(كورنومتر   ۱۱
    عدد  ۶    كوليس  ۱۲
    عدد  ۶  ليتر  ميلي۲۵۰ يا ۱۰۰  اي بادر  بالن ژوژه شيشه  ۱۳
    عدد  ۶   ليتري۱  بشر پالستيكي  ۱۴
    عدد  ۶  ليتري  ميلي۵۰۰  ر پالستيكي بش  ۱۵
    عدد  ۱۲  متر   سانتي۲۰با طول حداقل   )اي شيشه(همزن دستي   ۱۶
    عدد  ۶   ليتر۱۵با ظرفيت   سطل پالستيكي   ۱۷
    عدد  ۶   ليتر ۲‐۵با حجم   پارچ پالستيكي   ۱۸
  )مزور(  عدد  ۶  متري   ميلي۱۰۰با حجم   اي  استوانه مدرج شيشه  ۱۹
    عدد  ۶  ليتر  ميلي۵۰۰با حجم   )پي ست(آبفشان   ۲۰
    سري  ۶  . . . كارد ـ تيغه   وسايل پرداخت  ۲۱
    عدد  ۶  متر  سانتي۲۰با قطر ) چرخ دكور(  چرخ گردان   ۲۲
    عدد  ۶  متر  سانتي۵۰با طول   خط كش فلزي  ۲۳
  متر  سانتي۳۰ و طول ۳۰قطر   عدد  ۶  مناسب سفالگري  پرگار فلزي يا چوبي  ۲۴
    عدد  ۶  ا ابعاد استاندارد سطح و ارتفاع ب  ميز كار مناسب  ۲۵
    عدد  ۱۲  غذاخوري  قاشق فلزي يا پالستيكي  ۲۶
    عدد  ۶  متوسط آزمايشگاهي  اي  قيف شيشه  ۲۷
    عدد  ۱۲  متري   سانتي۸‐۱۰قطر   شيشه ساعت  ۲۸
    عدد  ۶  رنگ قرمز  ماژيك غير وايت بردي   ۲۹
  در صورت امكان تيغه الستيكي  عدد  ۶  متر  سانتي۳*۵*۵/۰سايز   مداد پاك كن تخت بزرگ  ۳۰
    عدد  ۶ سايز معمولي   اي  دستمال پارچه  ۳۱
    عدد  ۶ سايز معمولي  اسفنج  ۳۲
    عدد  ۶ معمولي  سيني پالستيكي  ۳۳
    عدد  ۶ ديس بيضي  ظرف يك بار مصرف  ۳۴
    عدد  ۶  عمل اصلي۴كوچك معمولي   ماشين حساب  ۳۵
    عدد  ۶   سيم برش سفالگري  ۳۶

 ۳در صورت امكان  ليتري  ميلي۳۰۰‐۵۰۰ا حجم ب  پيستوله   ۳۷
  متناسب با تعداد و ظرفيت خروجي كمپرسور   عدد  عدد

  مناسب كار كارگاه و آزمايشگاه  عدد  ۶ ۵۰*۴۰*۴با ابعاد   لوح گچي  ۳۸
    عدد  ۲   ففر كورن   ۳۹
    عدد  ۱ دستگاه دستي   خمشياستحكام سنج دستي  ۴۰
    عدد  ۲    حلقه ويكات  ۴۱
    عدد  ۶  يتري ل۱  ظرف آب  ۴۲
    عدد  ۶    كاردك  ۴۳
          كاغذ و خودكار  ۴۴



 ٢

 
  مالحظات  واحد  ) نفر۶براي (مقدار   مشخصات فني  نام  رديف
    ليتر  ۴۰  گري دوغاب آماده و مناسب ريخته  دوغاب بدنه سراميكي   ۴۵
    ليتر  ۲۰  آماده و مناسب لعاب زني   دوغاب لعاب  ۴۶
    كيلوگرم   ۵  ئوز شسته كائولن خارجي يا ز  مواد اوليه پودر   ۴۷
    كيلوگرم   ۱۰   كيسه ۱  گچ قالب سازي  ۴۸
    كيلوگرم  ۶۰  گل آماده شده   گل سفالگري  ۴۹
 ۱۲ تا ۱۰براي هر نفر    نوع ۴ تا ۳سري كامل   عكس برگردان  ۵۰

  عدد 
مناسب با ظرف لعابدار بدون   عدد 

  دكور 
قالب بايد داراي اجزاي بدنه،   سري   سري۶  يگري دوغاب قالب گچي مناسب ريخته  سري كامل قالب گچي  ۵۱

سالم و (دسته و لوله جدا باشد 
  )يكسان براي همه هنرجويان

    عدد    ۶  قالب گچي   قالب استحكام خمشي  ۵۲
          آب شهر  ۵۳
سالم و يكسان براي همه   عدد    ۱۲  قوري يا گلدان  ظرف سراميكي لعابدار بدون دكور  ۵۴

  هنرجويان
سكويت شده ظرف سراميكي پخت پ  ۵۵

  بدون لعاب گلدان يا قندان
سالم و يكسان براي همه   عدد   ۱۲  

  هنرجويان
    ليتر  ۵/۰    سركه  ۵۶

  


