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شگفتاریپ
 

هاًٌذ فلضات،  یهَاد هختلف هٌْذس ٌِیاص ػلَم است کِ تِ طَس گستشدُ دس صه یا ػلن هَاد ضاخِ

ّا،  ساختاس هَاد، سٍش ساخت آى يیػلن استثاط ت يی. دس اکٌذ یه تیٍ... فؼال یکیهَاد الکتشًٍ ک،یسشاه

اص  یکی یاطضٌاسیسٍ ػلن هَاد ٍ آل يی. اص اشدیگ یلشاس ه یّا ٍ ػولکشد هَاد هَسد تشسس خَاظ آى

سا تِ خَد اختصاظ دادُ است. تِ  یهٌْذس یّا لمة هادس سضتِ یاست کِ تِ دسست یهٌْذس یّا ضاخِ

حاصل تالش  ن،یٌیت یکِ دس اطشاف ه یتِ اتفاق هصٌَػات تطش ةیلش تیثشگفت کِ اک تَاى یخشأت ه

توام  یهادُ سا تشا يیتش اسةتا هٌ کٌٌذ یه یهٌْذساى هَاد است کِ تا تَخِ تِ کاستشد لطؼِ هَسد ًظش سؼ

 .اًتخاب کٌٌذ غیصٌا

سٍص، ّوَاسُ دس اًتخاب ٍ  یتکٌَلَط يیتاالتش یداسا یتِ ػٌَاى صٌؼت یسٍ صٌؼت َّاًَسد يیا اص

 سکیٍخَد س يیٍ کوتش یوٌیا يیتاالتش یکِ داسا ةیتشت يیتَدُ تِ ا طشٍیپ اطیهَاد ٍ آل يیتْتش یشیتکاسگ

ٍصى  تَاى یٍ ه هذُدس َّا تِ پشٍاص دسآ ادیص اسیتا ٍخَد ٍصى تس وایَّاپ کیکِ ساصُ  یاست تِ طَس

 یرات تیآى تاضذ. تا ٍخَد اّو ٌاىیهَاخِ سشًط یخطش يیضَد تذٍى آًکِ کوتش ضیً طتشیآى ت یا ساصُ

ًام ٍ هَضَع  يیتا ا یٍ تا ٍخَد ٍاحذ دسس یصٌؼت َّاًَسد الخصَظ یػل غیصٌا ی دس ّوِ یاطضٌاسیآل

هٌثغ هٌسدن تِ  کیٍ ًثَد  یَّاًَسد یّا ّا ٍ هشاکض آهَصش سضتِ داًطکذُ ،یَّاًَسد یّا دس ٌّشستاى

 یّا ٍ هشاکض آهَصض ػلن دس ٌّشستاى يیا یدسس یطشح ضذُ دس ٍاحذّاکِ اکثش ًکات ه یصتاى فاسس

ٍ هَاد دس صٌؼت  یاطضٌاسیهٌذاى تِ ػلن آل ٍ ػاللِ اىیآهَصاى ٍ داًطدَ ٍ داًص شدیسا دس تش تگ یَّاًَسد

داضت کِ ًگاسش کتاب ػلن هَاد  يیتثخطذ ها سا تش ا ییسّا یسیسا اص هٌاتغ هَخَد تِ صتاى اًگل یَّاًَسد

 یکتاب حاضش ساّگطا نیذٍاسیکتاب هَخَد است. اه يیکِ هاحصل آى تذٍ نیسا ضشٍع کٌ یدس َّاًَسد

 تاضذ. یدس صٌؼت َّاًَسد یاطضٌاسیهٌذاى تِ آل ٍ ػاللِ اىیآهَصاى، داًطدَ داًص ی ّوِ
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 الکتشیکی سساًایی کِ ّستٌذ تشاق هؼوَالً ٍ پزیش اًؼطاف پزیش، گذاخت غیشضفاف، هَاد اص ای دستِ 1فلضات

 ّای الکتشٍى دادى دست اص تا ساحتی تِ کِ ّستٌذ هَادی فلضات ػلن ضیوی، دس .داسًذ ًیض خَتی گشهایی ٍ

 فلضات دس ٍالغ .کٌٌذ هی تَلیذ اساسی ّیذسٍکسیذّای ٍ اکسیذّا ٍ دٌّذ هی تطکیل سا ّا کاتیَى خَد

 ٍ دیگش فلضات تا ّن ٍ ضًَذ هی یافت فلضی ّای کاًی صَست تِ کِ ّستٌذ صهیي پَستِ طثیؼی تشکیثات

 ّای آب تَسط کِ ّایی سٌگ دس طثیؼی ضکل تِ فلضات. ّستٌذ هشتثط هختلف ػٌاصش اص تسیاسی تا ّن

 تطش توذى تَسؼِ .داسًذ ٍخَد خَ دس هَخَد غثاس ٍ گشد دس ّوچٌیي ٍ اًذ ضذُ ضستِ صیشصهیٌی ٍ سطحی

 سالح ٍ اتضاس ساختي تشای فلضات اص تاسیخ هالثل اًساى. است تَدُ هتکی فلضات کطف تِ صیادی حذ تا

 حول کطاٍسصی، تَسؼِ دس اساسی ًمطی فلضات هتالَطی، صهیٌِ دس داًص پیطشفت اص تؼذ ٍ کشد هی استفادُ

 لشى اص لثل تا اها است، ضذُ ضٌاختِ فلض ًَع 68 حاضش حال دس. اًذ داضتِ دستی صٌایغ ٍ ٌّش ًٍمل،

 .تَدًذ ضذُ کطف 16 لشى دس فلض 14 تؼذاد ّن ایي اص ٍ تَد ضذُ کطف فلض 42 تٌْا ًَصدّن

 

 

 

 تا گَیٌذ هی پایِ فلض سا آى کِ اصلی فلض یک اص هتطکل فلضی خاهذ هحلَل یا هخلَط خَضِ، ّن یا 4آلیاط

 ػٌصش چٌذ یا یک تا فلض یک اص هخلَطی آلیاط، سادُ، صتاى تِ. است غیشفلضی یا فلضی ػٌصش چٌذ یا یک

 است. کشتي تا آّي آلیاط فَالد، هثال تشای. است دیگش
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 ػٌاصش، هخلَط  دس ّوگٌی هیضاى تِ تستِ. داسد خَد دٌّذُ تطکیل ػٌاصش اص هتفاٍت خَاصی هؼوَالً آلیاط

 هاًٌذ هادُ خَاظ تْثَد ٍ تغییش ساصی، خَضِ ّن اص ّذف. تاضذ فاصی چٌذ یا فاص تک تَاًذ هی آلیاط

 . است  غیشُ ٍ سختی استحکام، چمشهگی،

 

 ها: مورد استفاده در سازه موادانواع 

 چْاسٍ ًمطِ رٍب تِ  یهماٍهت، چگال ،یهَاد اص خولِ سخت یاصل اتیاساس خصَص ای تش ساصُ هَاد

 است. نیگشٍُ لاتل تمس

 ( فلزاتالف

اص فلضات هثل  یاًذ. فمط تؼذاد کو ای ًِ چٌذاى دٍس فلضات تَدُ هَاد هَسد استفادُ دس گزضتِ يیتش حیسا

 ًاهٌذ. ػوَهاً هی 1فلضات سا فلضات ًَتل يیضًَذ. ا هی افتی ؼتیتصَست آصاد دس طث يیطال، ًمشُ ٍ پالت

، یکاف یثیضاهل فلضات تشک ،یهؼذًّستٌذ. سسَتات  ةیتشک یتا سسَتات هؼذً ییایویّوِ فلضات اص ًظش ض

اًذ اص آّي،  . فلضات هتذاٍل ػثاستٌذیگَ هی 4«سٌگ هؼذى»کٌذ سا  هی یّا سا التصاد کِ خاسج کشدى آى

ٍ  خَاس ّا چکص خاهذ ّستٌذ. آى ،َُیاص خ شی. ّوِ فلضات تغَمیتاًیت ٍ کلیللغ، ً ،یسٍ َم،یٌیآلَه

 یخَت یّا دٌّذُ اًؼکاس یؼٌیتاضٌذ،  خال هی یداسا فلضات تاضٌذ. هی یخَت یٍ سساًا تَدُ شیپز اًؼطاف

 یّا سا تشا الکتشٍى يیا یآخشضاى داسًذ ٍ تِ ساحت یِ یالکتشٍى دس ال یّا فمط تؼذاد کو ّستٌذ. آى

 هیها پا آن ذیذسٍکسیّستٌذ ٍ ّ یهٌاسث ضذى ذُیدٌّذ. فلضات ػَاهل کاّ اص دست هی َىیکات لیتطک

 است.

 لیتاضٌذ. تِ دل تاال هی تِیسی، اًتمال حشاست ٍ الکتشیحشاست یذاسیهماٍهت، پا ،یسخت یداسا فلضات

کِ دسخِ حشاست  یاستفادُ اص فلضات دس هَاسد ،ّا کیدس تشاتش حشاست ًسثت تِ پالست فلضاتی هماٍهت تاال

 تاضٌذ. هی شیًاپز است اختٌاب اصیتاال هَسد ً

چٌذ  ایاص دٍ  یثیتشک اطّایًسثت تِ فلضات خام داسًذ. آل یتش غیکاستشد ٍس ّااطیآل ،ای ساصُ یکاستشدّا دس

 ذگاُیتاضٌذ. اص د ضیً یفلضشیتَاًٌذ ضاهل هَاد غ ّا هی فلضات سا داسا ّستٌذ. آى اتیتاضٌذ ٍ خصَص فلض هی

ٍ  گشیکذیفلضات تا  شدىرٍب ک كیّا اص طش تش ّستٌذ. آى تیاص فلضات سادُ پشاّوآلیاطّا  یالتصاد

 ضًَذ. هی دادیتشگشداًذى آى تِ حالت خاهذ ا
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