


 مزایا و معایب استفاده از طال در دندانپزشکی

حجم قابل توجهی از طال های استفاده شده در دندانپزشکیکی 
در حقیقت آلیاژی از طال، پالتین، پاالدیوم، نقره، مس و روی 

 می باشد.

این آلیاژ طال عنصری غیر سمی بوده که در طی یک فکرآیکنکد 
 بیولوژییی جهت استفاده در دندانپزشیی ساخکتکه و آمکاده

 می گردد. 



از نظر اغلب دندانپزشیان استفاده از این فلز بکه دلکیکل 
مقاومت باال، سختی زیاد،عدم زنگ زدگی، جلکوگکیکری از 
پوسیدگی، مقاومت در برابر عوامل شیمیایی و اینیه هرگز 

 سائیده و تیره نشده، مناسب می باشد.



 مزایای مصرف طال در دندانپزشکی :

 با دوام بودن این ماده 
  شیل پذیری راحت و اینیه به سادگی به شیل دلخکواه در 

 می آید.
  سختی طال تقریبا با سختی مینای دندان برابری کرده لذا 
 .می توان از آن برای پوشاندن دندان استفاده کرد 
 عدم خرد شدن و شینندگی آن سازگکاری ایکن مکاده بکا 

 محیط زیست و غیر سمی بودن آن 



 گرانقیمت بودن طال 
 .این ماده یک هادی مناسب برای حرارت می باشد 
  رنگ زرد طال ممین است در زیبایی تاثیرات نامطکلکوبکی

 داشته باشد.
  طال به ساختار دندان متصل نشده، لذا ممین است هکر

 لحظه جدا شود.
  امیان واکنش طال با قطب های الیترییی بکدن وجکود

 دارد.

 معایب مصرف طال در دندانپزشکی :



یافتن سنگ های قیمتی در ابعاد بزرگ بسیار نادر بکوده و 
 یاقوت کبود نیز از این قائده مستثناع نیست.

در طول قرن های گذشته نگین های یاقوت کبود بسکیکار 
بزرگ و با کیفیتی در سریالنیا یافت می شد. اغلکب ایکن 
گوهر ها توسط موسسه اسمیتسونیان در واشنگکتکن دی 

 سی استخراج شده است.

 بزرگترین گوهر های یاقوت کبود در دنیا



 یاقوت کبود بیسمارک: 

از سوی کنتس منا بیسمارک بکه  ۵۷۹۱این سنگ قیمتی در سال 
 موسسه اسمیتسونیان اهدا شد.

قیراط وزن داشته و  6.89همچنین الزم به ذکر است این گوهر 
 در سریالنیا یافت شده است.



این سنگ در حقیقت ییی از بزرگترین یاقوت کبود ها مجموعه 
عدد الماس  ۲۲قیراط وزن داشته و توسط  ۳۲۴اسمیتسونیان بوده که 

 احاطه شده است.

رنگ این نگین آبی سیر بوده و متاسفانه به دلیل تراش فست داده شده 
 پنجره بزرگی )نقصی رایج در تراش فست( بر روی آن ایجاد شده است.

الزم به ذکر است یاقوت کبود لوگان توسط جان ای لوگان به این موسسه 
 اهدا شده است.

 یاقوت کبود لوگان: 



 ۴۵۳این سنگ قیمتی از نوع یاقوت ستاره ای بوده و 
قیراط وزن دارد. یاقوت آرتابان در حکال حکا کر در 

 مجموعه اسمیتسونیان نگهداری می شود.

 یاقوت ستاره آرتابان: 



قیراط وزن داشته و به رنگ ارغوانی  ۴۴۲این گوهر حدود 
سیر است. همچنین این سنگ قیمتی ییی از بکهکتکریکن 

 یاقوت های کبود آبی ستاره ای شناخته شده می باشد.

 یاقوت ستاره آسیا : 



 یاقوت ستاره بمبئی: 

این گوهر توسط ییکی از 
مشهور ترین بازیگران فیلم 

مککاری ”  هککای مککامککت 
به مکوسکسکه ”  پینیفورد 

 اسمیتسکونکیکان هکدیکه 
 شده است.

 قیراط  ۵۸۲وزن این یاقوت 
 می باشد.



 معرفی انواع قفل ساعت های مچی

 ) کمربندی (:  قفل های زبانه ای

این نوع قفل مثل کمربند های کالسیک طراحی شکده و در 
که با تنظیم سنجکا   قسمت بند آن سوراخ هایی ایجاد شده 

قفل با هر یک از سوراخ های بند می توان ساعت را مکحکیکم 
 کرد.



این نوع قفل دارای سه قاب بوده که در حکالکت 
بسته شدن دیده نمی شود. قفل های پنهکان ر 
حالت بسته، یک دست بند یک پارچکه را بکه 

 نمایش می گذارد.

 قفل پنهان:  



 (:deployant ) قفل کلیپسی یا دیپلویانت 

قفل های کلیپسی مخصوص و ساعت های برند پالستییی و یا 
چرمی بوده که به خود بند متصل می شوند. انتهکای بکنکد در 
اندازه دلخواه تنظیم شده و برای در دست ککردن و در آوردن 
 ساعت قفل فلزی باز و گسترش پیدا کرده و یا جمع می شود.

  ،استفاده این نوع قفل موجب افزایش عمر ساعت می شود
زیرا ساعت در اندازه کردن به مورت مستقیمباز و بسکتکه 

 نمی شود.
  همچنین با اندازه کردن ساعت یک قفل دایره شیل ایجکاد

شده که ریسک افتادن آن در هنگام در دست کردن و خارج 
 کردن کاهش میدهد.



 قفل پالکی )دو قفل(: 

 این نوع قفل در حقیقت مانند نوع دستبند بوده که بر روی هکم تکا 
 می شود. 

در این نوع فقل از فقل دیگری نیز استافده می شود که بکعکد از تکا 
 کردن بر روی ان بسته می شود. 



بسته می   این نوع قفل های ساعت تاشو و با استفاده از دو زبانه کنار باز
 شوند. ای زبانه از باز و بسته شدن ناگهانی ساعت جلوگیری  می کنند.

 (: push-button clasp)قفل های فشاری 



 جواهرات در قرون وسطی

همان طور که می دانید جکواهکرات 
در قرون وسطی در اروپا نشکانکگکر 

و شان اجتماعی افراد بوده ،   مقام
تا جایی ککه اشکراز زادگکان و 
خانواده سلطنتی معموال از طکال و 
نقره و افراد سطح پایین تر از مس، 
قلع، سرب و ... در جواهرات خکود 

 استفاده می کردند.



البته در برخی از مکواقکع 
افراد از سنگ های قیمتی 
و مینا کاری به مکنکظکور 
ایجاد رنگ در جکواهکرات 
 خود استفاده می کردند.

همکچکنکیکن بکرخکی از 
جواهرات خطوط و نوشته 
هایی رمزگونه ای داشتکه 
که افراد گمان می کردنکد 
این نوشته ها آنهکا را از 
 خطرات محکفکون نکگکه 

 می دارد.



در اواخر قرن چهاردهم سنگ های قیمتی تنها پکولکیکش 
 داده شده و بدونه اینکیکه تکراشکیکده شکونکد، مکورد 
استفاده قرار می گرفتند. چراکه در این دوران انکدازه ، 

 وزن و شفافیت سنگ ها بیشتر مورد توجه بود.

در ایککن دوران جککواهککر سککازان بککا اسککتککفککاده از 
کرده . در این روش   جواهرات خود را رنگارنگ  میناکاری

شیشه با حرارت باال گداخته شده و بر روی فلزات سکوار 
می شد. همچنین آنها توانستند روش های بیشمکاری را 
 ایجاد کرده که برخی از انها امروزه نیز مکورد اسکتکفکاده 

 قرار می گیرند.



 ۵۳۹۱تا  ۵۳۱۲تصویر پایین به یک اویز ملیب مربوط شده که در سال های 
میالدی در آلمان ساخته شده و در حال حا ر در موزه وییتوریا و آلبکرت در 

 شهر لندن نگهداری مشی شود.



 مزایا و معایب استفاده از طال در دندانپزشکی

 بزرگترین گوهر های یاقوت کبود در دنیا

 معرفی انواع قفل ساعت های مچی

 جواهرات در قرون وسطی

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

http://www.javaherbazar.com/r-5485/
http://www.javaherbazar.com/r-5484/
http://www.javaherbazar.com/r-5482/
http://www.javaherbazar.com/r-5483/


 ماه ردیف

 خرداد 3

 شهریور 9

 آذر 6

 اسفند 21

 ماه ردیف

 اردیبهشت 1

 مرداد 5

 آبان .

 بهمن 21

 ماه ردیف

 فروردین 2

 تیر 4

 مهر 7

 دی 6

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

 اینجا 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 همچنین مکشاهده و خریکد  برای دریافت جدیدترین اخبار و مقاالت علم سنگ

 ، با ما همراه باشید.العاده  های فو  تخفیفجواهرات امیل با 

 های اجتماعی جواهربازار در شبیه

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کلیک کنید. -  عضویت در خبرنامه ایمیلی و دریافت تخفیف

info@javaherbazar8com 

 www8javaherbazar8com 

    

  . ~ 175 63 3.7  152 

9. 27 511 1625    65. 11 65 1626 

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

