


 کهربای سیاه

 کهربای سیاه در حقیقت نوعی ماده زمیییش ایییاسیی بیوده 
 به عیوان سیگ قیمتی نیز ایاخته اده است.

 ایش نوع کهربا از چوب درختانی که زیر فشار زمیییش نیابیوده
 اده اند، به وجود می آید و میبع ارگانیک دارد. 

کهربا های سیاه به دلیل دااتش مقداری سولفید آهش، اغلب به 
 رنگ مشکی و به اکل فلزی دیده اده، اما گیاهیی در رنیگ

 قهوه ای تیره آن نیز به چشم می خورد. 



 کهربا های سیاه از تجزیه درخیتیان 
در فشار باال و در طی میلیییون هیا 
سال ایجاد اده و به صورت سخیت 
 و نرم در طبیعت قابل یافت است.

کهربا سیاه سخت دارای میقیداری 
زیادی کربش بوده و در آب نیمیک 
اکل گرفته و نوع نرم آن از ترکییب 
 مقدار زیادی کیربیش و آب سیرد

 ایجاد می اود. 

 منبع



اولیش نمونه ایش کانی در ایهیر 
ویتبی انگلستان یافت اده و به 

میلیون سال قبل )دوره زمیش  ۲۸۱
 ایاسی ژوراستیک( تعلق دارد.

استفاده از ایش گوهر به عیییوان 
سیگ قیمتی در انگلستیان و از 
دوارن نوسیگی آغاز اده تا عصیر 
برنز ادامه دااته و در عصر آهیش 
 تا قرن سوم میالدی از مد افتاد.

کییهییربییا سیییییاه از دوران 
آنگوالساکسون تا اواخیر قیرون 
وسطی به صورت پراکیده میورد 
استفاده قرار می گرفت، تا اییکیه 
در زمان ویکتوریا بار دیگر میورد 
 توجه و حیات مجدد قرار گرفت.



کهربای سیاه در زمان 
 ویکتوریا

از نظر ملکه ویکتیورییا 
کهربا سیییاه گیوهیر 
میاسبی برای استفیاده 
در میراسیم عیزاداری 
بوده و با تیوجیه بیه 
قوانیش سخت گییرانیه 
انگیلیسیتیان در آن 
دوران، ایش گوهیر بیه 
تدریج به تییهیاتیرییش 
سیگ مورد استفاده در 
مراسم های عیزاداری 

 تبدیل اد.



بیشتریش حجم استفاده از ایش گوهر ارگانیک، در زمیان 
میالدی بوده است. چرا  ۲۸۸۲مرگ پرنسس آلبرت در سال 

که کلیه بانوان حاضر در مراسم عزاداری به ناچار مجیبیور 
 به استفاده از کهربا سیاه بودند.



امروزه جواهرات کهربا سیاه از اکل رسمی و فیاخیر خیود 
 خارج اده و اغلب با فلزات سفید اراسته می اوند .

 خالف دوران ویکتوریا که اکیریر جیواهیرات عیزاداریبر
 بسیار سیگیش و تیره رنگ بودند. 



 فلز استیل چیست؟

درصد کیربیش  ۱استیل درحقیقت آلیاژی از آهش بوده که با کمتر از 
 ترکیب اده است.

ایش فلز با توجه به ترکیبات و خواص مکانیکی )نظییر سیخیتیی و 
 انعطاف پذیری(، در اهیداف و کیاربیردهیای میخیتیلی  میورد

 استفاده قرار می گیرد 



 فوالدهای ساده کربنی و آلیاژی چیست ؟

فوالدها معموال به دو دسیتیه آلیییاژی و 
کربیی تقسیم بیییدی میی ایونید. در 
فوالدهای کربیی تیها کربش استفاده اده و 
سایر ترکیبات معمول دیگر نظیر سیلیسیم، 
میگیز، گوگرد و فسفر بکار نیمیی رود. بیا 
اضافه کردن برخی از عیاصر دیگر به آهیش، 
آلیاژهای دیگری )فیوالد هیای آلیییاژی( 
حاصل اده که برخی از آنیهیا خیواص 
بسیاری دارند. برای مرال با ترکیب ایدن 
کروم به آهش، اسیتیییل ضید زنیگ ییا 
استییلس استیل بیدسیت آمیده کیه از 

 مقاومت باالیی برخوردار است.



درصد کروم بااییید.  ۲۱٫۵استیل های ضدزنگ می بایست دارای 
با ترکیب ادن کروم با اکسیژن هوا، اکسید کروم تولید اده کیه 
الیه ای بر روی استیل ایجاد می کید. الیه ایجاد اده ارتباط بیش 

 فلز و هوا را از بیش برده و موجب سالم ماندن فلز می اود.

البته وجود عیاصر دیگری همچون نیکل و مولیبدن نیز خاصیییت 
 ضد زنگ بودن استیل را افزایش می دهید.

 چه چیز باعث می شود استینلس استیل ضد زنگ باشد ؟



 درصد نیکل است. ۸و   درصد کروم ۲۸اامل  ۴۱۳استیل 

درصید  ۱درصد نیییکیل و ۲۱درصد کروم ، ۲۸نیز اامل  ۴۲۸استیل 
مولیبدن بوده، که وجود مولیبدن مقاومت استیل را در برابر خوردگیی 

 ناای از تماس با آب، بیشتر می کید.

 چیست ؟ ۴۱۳و  ۴۰۳فرق استیل 



استیل ضد زنگ به دلیل دارا بودن نیکل جذب آهیییربیا نشیده در 
آن به دلیل عدم وجود نیکل توسط آهیربا جذب  ۳۱۱صورتی که سری 

 خواهد اد.

 آیا استینلس استیل ها جذب آهنربا می شوند؟



هیگامی که خبر کش  و 
استخراج المیاس هیای 
عظیم در تیتر اخبار بازگیو 
می گردد، توجه بسییاری 
از افییراد بییه آن سییو 
معطوف می ایود. اییش 
عمل ااید به دلیل عالقه 
افراد مختلی  بیه اییش 

 گوهر بااد.

 منننننانندننه ای دا ای     

 الماس های عظیم 



به تازگی ریوتییتو واقع در لیدن الماسی با کیفیت بسیار 
قیراط را استخراج کرده الزم بیه  ۲۸۱٫۱خوب و با وزن 

ذکر بوده ایش گوهر یکی از بزرگتریش الماس هایی بوده 
 که تا کیون در کانادا یافت اده است. 



 در چییییید هییفییتییه گییذاییتییه الییمییاسییی بییه نییام
قیییراط  ۲۲۲۲با وزن (  Karowe AK6) ۸کارو ای کی  

 سیرفصییل کییلییییه اخییبییار مییربییوط بیه گییوهییر را
به خود اختصاص داده بود. چرا که بیعید از الیمیاس  

، تیا کیییون ۲۰۱۵قیراط در سال  ۴۲۱۸کولییان با وزن 
 الماس با ایش وزن یافت نشده بود.



را به دومیش الماس بیزرگ در دنیییا  ۸ایش امر الماس کارو 
 معرفی کرد.

برخوردار اسیت.   IIAایش گوهر همانید الماس کولییان ازدرجه 
دلیل ایفیافیییت و   ایش رتبه بیانگر رنگ سفیدی است که
 خلوص ایش گوهر به چشم می خورد.

 



الماس کارو در معدنی به نام کارو کش  اده است. ایش معدن در 
 میطقه ای بوتسووانا قرار گرفته که به ارکت لوکاال کانادا تعلق دارد.

ایش الماس با استفاده از دستگاه های پیشرفته و بیا کیمیتیرییش 
 احتمال اکستید از دل زمیش استخراج اده است.



 مناده ای دا ای الماس های عظیم

 فلز استیل چیست؟

 کهربای سیاه

 برای مشاهده مقاالت در سایت به لینک های زیر مراجعه نمایید:

http://www.javaherbazar.com/r-3756/
http://www.javaherbazar.com/r-3755/
http://www.javaherbazar.com/r-3754/


 ماه ردی 

 خرداد 3

 اهریور 6

 آذر 9

 اسفید 21

 ماه ردی 

 اردیبهشت 1

 مرداد 5

 آبان 8

 بهمش 21

 ماه ردی 

 فروردیش 2

 تیر 4

 مهر 7

 دی 9

 اییجا کلیک کیید. —جهت دانلود رایگان کتاب سیگ های ماه تولد 

 اییجا کلیک کیید. —جهت دانلود رایگان کتاب سیگ درمانی 

http://www.javaherbazar.com/r-1404/
http://www.javaherbazar.com/r-1407/
http://www.javaherbazar.com/r-1409/
http://www.javaherbazar.com/r-1413/
http://www.javaherbazar.com/r-1403/
http://www.javaherbazar.com/r-1406/
http://www.javaherbazar.com/r-1408/
http://www.javaherbazar.com/r-1412/
http://www.javaherbazar.com/r-1402/
http://www.javaherbazar.com/r-1405/
http://www.javaherbazar.com/r-1414/
http://www.javaherbazar.com/r-1411/
http://www.javaherbazar.com/r-1491/
http://www.javaherbazar.com/r-1416/


درمانی ، و همچییش میشاهده و خریید  برای دریافت جدیدتریش اخبار و مقاالت علم سیگ

 ، با ما همراه بااید.العاده  های فوق تخفی جواهرات اصیل با 

های اجتماعی جواهربازار در ابکه  

 )برای مشاهده هر ابکه ، بر روی تصویر آن کلیک کیید(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کلیک کیید. -  عضویت در خبرنامه ایمیلی و دریافت تخفی 

info@javaherbazar.com 

 www.javaherbazar.com 

    

  8 ~ 175 93 387  152 

68 27 511 1925    958 11 95 1929 

http://www.javaherbazar.com/r-1399/
mailto:info@javaherbazar.com
http://www.javaherbazar.com/r-1398/
http://instagram.com/javaherbazar_com/
https://plus.google.com/114015330724603533422/posts
http://www.aparat.com/javaherbazar
https://www.facebook.com/javaherbazar1
https://www.youtube.com/channel/UCLItYWMYnloZtvzfSpWtLcQ
http://www.cloob.com/name/javaherbazar
https://telegram.me/javaherbazar_com

