


به تازگی ساعت جدید به شکل حلقه انگشتر طراحی و روانه بازار شده کهه 
 قابلیت نمایش زمان را دارد.

این حلقه دارای دو کمربند داخلی و خارجی بوده که کمربند داخلی ثابت و 
نوع خارجی آن به صورت چرخشی عمل کرده و از سه بخش تشکیل شده 

 است.

قسمت چرخشی حلقه ساعت، دقیقه و ثانیه شمار را شامل شده و زمهان 
 دقیق توسط نور ال ای دی به نمایش می گذارد.

 طراحی یک ساعت به شکل انگشتر



 فضای نوری تعبیه شده و حفره آبی یا نهارنه هی عهدد  ۸۶۱در این ساعت 
 مورد مربوط به زمان را نمایش می دهند.

باتری ساعت به شکل منحنی، در حلقه تعبیه شده و به دلیل کاهش مصرف 
انرژی، ال ای دی ها تنها با چرخش کوچک در لبه خارجی حلقه و فقط برای 

 دو ثانیه، زمان را نمایش می دهند.



 ۸۱ین حلقه با استفاده از فوالد ساخته شده و حدود ا
 میلی مهتهر اهخهامهت دارد.  ۳٫۵میلی متر عرض و 

 تا کنون عدد مشخصی بهرای اهد آب بهودن آن 
ذکر نشده، اما کمپانی سازنده اطمینان داده در حالهت 
 شستن دست و حتی شنا مشکلی برای ایهن سهاعهت

 پیش نخواهد آمد.



میلی آمپری بوده که هیچ مهحهل  ۱این ساعت دارای یک باتری 
اتصالی برای شارژ آن بر روی حلقه دیده نمی شود. بلکه تنهها بها 

ساعهت، بهر روی دسهتهگهاه  ۲قرار دادن این حلقه برای مدت 
 مخصوص، شارژ م دد باتری ان ام می شود.

ایده این ساعت که با نام رینگ کالک شهرت پیدا کهرده، بهرای 
 مطرح گردیده بود. ۲۱۸۸اولین بار در سال 

 دالر ۲۹۵همچنین قیمت این محصول خارق الهعهاده حهدود 
 تعیین شده است. 



 شاید تاکنون ساعت هایی را دیده باشید کهه گهفهتهه شهده
 در موتور انها تعدادی سنگ قیمهتهی بهکهار رفهتهه اسهت. 
اما در حقیقت علت استفاده از آنها چیست و چرا در بهخهش  

 داخلی ساعت از جواهر استفاده می شود؟

استفاده از جواهرات در موتور ساعت هها سهبها کهاههش 
 اصطکاک در نقاط سنگین و با فشار به کار می رود.

 استفاده از جواهرات در ساخت موتور های ساعت



 به طور معمول هنگامی که یک فلز بر روی فلز دیگر سهادهده شهده از 
به منظور کاهش فشار و ساددگی از روغن استفاده می شود. ته هربهه 
نشان داده استفاده از روغن موجا ت زیه و آسیا رسانی به محورهای 
 داخلی ساعت می شود، لذا جهت کاهش فشار بهه ایهن مهحهورهها،

 در بین آنها از قطعات سخت سنگ های قیمتی اسهتهفهاده شهده کهه  
 این مورد سبا افزایش طول عمر ساعت می شود.



ساعت سازان به منظور مقابله با ساددگی بین فلزات سعی در یافتن ماده 
جدیدی بوده که سخت تر از فلز عمل کند. پس با آزمایش انواع سنگ هها 

 نهایتا دریافتند گوهرهای الماس و یاقوت برای این کار مناسا هستند.

 البته استفاده از الماس در موتور ساعت مقرون به صرفه نبود، لذا معهمهوال
 از یاقوت و سایر جواهرات استفاده می شود. 



معموال در بخش اتصاالت محوری از جواهر استفاده می شد و در طهول 
تعداد جواهرات استفاده شده در موتور ساعت ها رو به افزایهش   تاریخ

 بوده که این مورد تاثیرات مثبتی در عملکهرد سهاعهت ههای مهچهی
 داشته است. 

امروزه استفاده از سنگ های قیمتی در موتور ساعت ها اثبات و فراگیهر 
 شده، تا جایی که اکثر برنهدههای مشهههور سهاعهت از ایهن مهورد

 استفاده می کنند. 



البته الزم به ذکر استفاده از نوع سنگ به مدل و طراحی مهدل سهاعهت 
 ارتباط دارد.

همچنین به خاطر داشته باشید استفاده از تعداد زیادی جهواههرات در 
ساعت تنها نمی توان دلیل بر کیفیت آن باشد، بهلهکهه مهی بهایسهت 

 فاکتورهای دیگری نیز مد نظر گرفته شود.



تالش برای ساخت مروارید توسط انسان به قرن های پیش باز می گهردد. 
سران ام چینایان باستان دریافتند با قرار دادن شئی در صدف مهی تهوان 

میالدی اقدامات خود را  ۸۹۵۱مروارید تولید کرد. میکی موتو در سال های 
 جهت تولید مروارید های پرورشی آغاز نمود.

وارد بازار شهد و  ۸۹۵۱سران ام مروارید های ساخت میکی موتو در دهه 
بدین ترتیا آرزوی بانوان در خصوص استفاده از جهواههرات مهرواریهد، 

 تحقق یافت.

 طراحی جواهرات مروارید در دوران معاصر



امروز میکی موتو توانسته به دلیل کیفیت و طراحی خهیهره 
کننده محصوالتش، به شهرت برسد. تاکنون نیز پرچه  ایهن 

 کارخانه در ناحیه ای از توکیو برافراشته مانده است.

تغییرات زیادی در نیمه دوم قرن بیست  از سهوی طهراحهان 
 جواهرات، به طرح های ارائه شده اعمال شد. ههمهچهنهیهن 

طرح ههای جهدیهد جهواههرات  ۸۹۹۱و  ۸۹۶۱در دهه های 
توانستند روش و قواعد سنتی را شکسته و شهاههکهارههای 
خالقانه ای را به نمایش بگذارند. در مهقهابهل بهرخهی از 
جواهرسازان مشهور به دنبال ای اد ارتباطی بیهن طهراحهی 

 مدرن و سنتی بودند.



نیز توجه بیشتر جواهرسازان از ارزش مروارید، به روی  ۸۹۱۱در دهه 
ای اد سبک و طرح های جدید معطوف شده بود. در ایهن دوران 
 جواهرات مروارید با فلزات گوناگون و اغلا بهه صهورت تهخهت

 ارائه می شد. 



روزه درجه زیبا شناسی در طراحی جواهرات مروارید بسیار زیاد 
 شده و گوناگونی طرح های بسایر مورد توجه قرار گرفته است.

مرواریدهای طبیعی و پرورشی هنوز ه  نهقهش مهههمهی در 
 صنعت جواهرات ایفا کرده و مورد توجه بانوان هستند.

این گوهر امروزه به عنوان نمادی از زن شناخته شده و درخهور 
 بسیاری از مراس  و م الس می باشد.



عاج به عنوان یک مواد آلی در صنعت جواهرات شناخته شهده 
 که استفاده از آن بخشی از هنر و فرهنگ مردم می باشد.

از گوهر همیشه به عنوان نمادی از عظمت طبیعت و نهیهروی 
زندگی یاد می شود و در طول تاریخ استفاده زیادی در زمهیهنهه 

 های زینتی، تشریفاتی و اهداف کاربردی داشته است.

 عاج گوهری آلی در صنعت جواهرات



 به تازگی تاریخ شناسان اشیاء ساخته شده با عاج را کهه مهربهوط
هزار سال قبل می شد، را کشف کرده انهد. ههمهچهنهیهن  ۳۱به  

 هزار سال قبل زیورآالت خود را از عاج  ۱مصریان باستان در حدود 
 می ساختند.

رنگ زیبا سفید مالی  تا کرم طالیی و قهوه ای مایل بهه زرد ایهن 
گوهر سبا شده تا عاج برای گوهرتراشان، در طراحی جهواههرات 

 بسیار ارزشمند تلقی شود.



اغلا عاج های استفاده شده در 
صنعت جواهرات از جهانهورانهی 
همچون فیل، کرگردن، نهههنهگ 
دریایی، نهنگ عنبر، شیر ماههی، 
 گههراز بههدسههت مههی آیههد.
البته عاج های فسیلی نیز منبه  
محدودی از عاج محسوب شهده 
که اغلا نمونه های آن بالغ بهر 

هزار سال قدمت داشتهه کهه  ۸۱
منب  اصلی آن نیز سیبری روسیه 

 می باشد. 

سختی عاج در مقیهاس مهوس 
اعالم شده و گرما سبا  ۲برابر با 

انقباض، شکنندگی و تغییر رنگ 
 آن می شود.



 لی در صنعت جواهراتآعاج گوهری 

 طراحی جواهرات مروارید در دوران معاصر

 استفاده از جواهرات در ساخت موتور های ساعت

 طراحی یک ساعت به شکل انگشتر

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

http://www.javaherbazar.com/r-2608/
http://www.javaherbazar.com/r-2609/
http://www.javaherbazar.com/r-2610/
http://www.javaherbazar.com/r-2611/


 ماه ردیف

 خرداد 3

 شهریور 6

 آذر 9

 اسفند 21

 ماه ردیف

 اردیبهشت 1

 مرداد 5

 آبان 8

 بهمن 21

 ماه ردیف

 فروردین 2

 تیر 4

 مهر 7

 دی 9

 این ا کلیک کنید. —جهت دانلود رایگان کتاب سنگ های ماه تولد 

 این ا کلیک کنید. —جهت دانلود رایگان کتاب سنگ 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 همچنیهن مهشاهده و خریهد  برای دریافت جدیدترین اخبار و مقاالت عل  سنگ

 ، با ما همراه باشید.العاده  های فوق تخفیفجواهرات اصیل با 

های اجتماعی جواهربازار در شبکه  

 )برای مشاهده هر شبکه ، بر روی تصویر آن کلیک کنید(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کلیک کنید. -  عضویت در خبرنامه ایمیلی و دریافت تخفیف

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

