
 تبلور
 

 حالل یک دس سا ًاخالع جاهذ اتتذا ، سٍش ایي دس .است جاهذ اجسام اص ًاخالػی جذاساصی ، تثلَس اص ّذف

 طی تثلَس اگش .هاًٌذ هی تاقی هایغ فاص دس ّا ًاخالػی .کٌٌذ هی غاف سا هحلَل سپس کٌٌذ، هی حل گشم

 تاالیی اّویت اص حالل خاباًت سٍش ایي دس .یگَیٌذ م جضء تِ جضء تثلَس آى تِ گیشد، غَست هشحلِ چٌذ

 .گَیٌذ رٍب تػفیِ آى تِ ضَد، استفادُ جاهذ اص ًاخالػی جذاساصی تشای رٍب تکٌیک اص اگش .است تشخَسداس

 

 هزاب یا ٍ تخاس هحلَل، یک اص جاهذ تلَس یک آى طی کِ است ،فشایٌذیتثلَُس یا ضذى ،تلَسی خالغِ طَس تِ

 کاستشد هختلف غٌایغ دس ضیویایی هَاد اص تسیاسی تَلیذ ٍ جذاساصی دس تلَس تَلیذ .ضَد هی ایجاد ّای هاد

 .هادُ فضای دس ًظن ایي تثثیت ٍ هَلکَلی آسایص ٍ ای رسُ یافتگی جْت اص ػثاستست هادُ یک س تلَ .داسد

 

 تِ ضشٍع ًطفِ تطکیل، اص پس ضَد، تستِ آى ًطفِ اٍل ٍّلِ دس تایذ گشدد، تطکیل تتَاًذ تلَس یک ایٌکِ تشای

 اص ػثاستٌذ تلَس ّای ًطفِ .تیایذ تَجَد است، ضذُ احاطِ سطَح تَسیلِ کِ تلَسی تاالخشُ تا کٌذ هی ضذس

 هَاد یا ٍ ضذُ اضثاع هایؼات ٍ تخاسات دس ًاگْاًی تطَس کِ آًگستشٍم ۰۸۴ تا ۰۴ تقشیثی قطش تا سیضی تلَسّای

 دس کِ تلَس تطکیل ا هثال داسد، سا یهْو ًقص تلَس تطکیل جاهذ اجسام دس .ضًَذ هی تطکیل ضذُ سشد هزاب

 ضفافیت سفتي تیي اص تاػث گشدد، هی ایجاد ضیطِ دس حشاستی ّای ًاسسائی یا ضیویایی اًفؼاالت ٍ فؼل اثش

 .ضذ خَاّذ ضیطِ

 

 .گیشد هی غَست دیگش فیضیکی حالت تِ فیضیکی حالت یک تثذیل هَقغ دس هؼوَال تثلَس  

 :ضَد هی اًجام صیش غَست سِ تِ تثذیل ایي

 جاهذ تِ هایغ حالت تثذیل ٌّگام دس ضذى تلَسی •

 چگالص ٌّگام دس ضذى تلَسی •

 جاهذ هَاد ضذى تلَسی •

 ضذُ تلَسی هَاد ّای یٍیژگ

 هقاتل دس هحذٍد هقاٍهت استجاػی، خاغیت سختی، هخػَظ، ضکل داضتي خاطش تِ ضذُ تلَسی اجسام  

 ّستٌذ ًشم پاسافیي هاًٌذ هتثلَس هَاد اص تؼضی .ضًَذ هی وایضهت گاصّا ٍ هایؼات اص رٍب ًقطِ ٍ فطاس ٍ حشاست

 اى ٍ ّوگي اجساهی تلَسّا .تاضٌذ ًوی هتثلَس ٍلی جاهذًذ، کِ ّشچٌذ پالستیک ٍ ضیطِ هاًٌذ اجساهی ٍ

 ٍ حشاست اًتطاس سشػت هاًٌذ فیضیکی اختػاغات کِ است ػلت ایي تِ تلَس تَدى ایضٍتَج اى .ّستٌذ ایضٍتَج

 .تاضذ هی ًاتشاتش هختلف جْات دس ٍ تاضذ هی تشاتش آًْا هَاصی جْات دس غیشُ ٍ سختی جِدس یا ًَس



 

 تلَسّا کاستشدّای اص تشخی

 .سًٍذ هی تکاس ًَسی ٍسایل ساختي دس آًْا ًظایش ٍ LIF , KCL ,CaF2, NaCl تلَسّای  •
 

 .داسًذ کاستشد الکتشًٍیک غٌؼت دس پیشٍالکتشیستِ خاغیت تا تلَسّائی  •
 

 .گیشًذ هی قشاس استفادُ هَسد لیضس اضؼِ تْیِ دس یاقَت ٍ تشاًضیستَس تْیِ دس SIC تلَسّای  •

 یًَی، تلَسّای ًَع چْاس تِ رسات ایي داسًذُ ًگِ ًیشٍّای ٍ دٌّذُ تطکیل رسات ًَع تشحسة تلَسّا  •

 .ضًَذ یه تٌذی گشٍُ فلضی ،)هطثک( کٍَاالًسی هَلکَلی،


