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نگاهى جامعه شناختى و معمارانه به پدیده ى بى خانمانى

بررسى ویژگى ها و کاربردهاى فلزات 
در معمارى و طراحى داخلى

مقدمه
این نوشتار ترجمه و خالصه شده ى فصلى از کتاب  «MATERIALS FOR ARCHITECTURAL DESIGN»  نوشته ى 
«VICTORIA BALLARD WITH PATRICK RAND» با عنوان «فلزات» است که در آن به بررسى نقش و کاربرد انواع 

فلزات در معمارى و طراحى داخلى مى پردازد. تاریخ استفاده از  فلزات به وسیله ى انسان قدمتى طوالنى دارد. فلزات به 
دلیل انواع گوناگون با رنگ ها و قابلیت هاى کاربردى متفاوت، که به تنهایى و یا در ترکیب با دیگر فلزات دارا هستند؛ 
در معمارى و طراحى داخلى از اهمیت زیادى برخوردارند و طیف وسیعى از کاربردها در ساختمان را در بر مى گیرند. این 
کاربردها از ساختار سازه تا کوچک ترین جزییات و حتى تزیینات را شامل مى شود و امکانات متنوعى را از لحاظ استفاده 
به طراحان مى دهد. در این نوشتار، فلزات از منظر ساختار فیزیکى و هم چنین قابلیت ها، کارکردها و ویژگى هاى ظاهرى 

آن ها مورد بررسى قرار مى گیرد.

احمدرضا اسالمىمترجمان: 
کارشناس ارشد معمارى داخلى 

سیده زهره شاه امیرى
کارشناس ارشد مطالعات معمارى ایران

1- مبانى و اصول
فلزات عناصرى هستند که از تصفیه ى مواد معدنى به دست مى آیند، هر 
کدام خصوصیات منحصر به فردى دارند که ناشى از مواد تشکیل یافته و 
فرآیندهاى تولید آن ها است. برخالف چوب، سنگ و یا دیگر مواد معدنى، 
فلزات قابلیت بازیافت، تغییر شکل و یا ترکیب براى تولید انواع فلزات جدید 
را دارند. فلزات به دو دسته ى کلى آهنى و غیر آهنى تقسیم مى شوند. از 
جمله دالیل تاریخى استفاده ى فراوان از فلز، استحکام زیاد و توان ایجاد 

حرکت آزاد ( پیچ و خم ) در آن است.

2- انواع فلزات

1-2-فلزات آهنى :
- سخت ترین فلزات هستند؛

- به آسانى اکسید مى شوند.

2-2- فلزات  غیر آهنى :
- این فلزات فاقد عنصر آهن هستند؛ هم چون مس، آلومینیوم، سرب و ... ؛
- کارکردن با آن ها آسان است و به همین دلیل، بیش تر مورد استفاده قرار مى گیرند؛

-  نسبت به فلزات آهن دار از قیمت باالترى برخوردارند؛
-  تمایل به ایجاد الیه  اى محافظ براى جلوگیرى از اکسید شدن بر روى 

سطح شان دارند تا از فرسایش و پوسیدگى مفرط آن ها جلوگیرى شود.

3- مالحظات طراحى

1-3- مزایاى استفاده از فلزات 
خصوصیات  و  کیفیت  رنگ،  نوع،  بلکه  نیستند؛  ساده اى  مواد  فلزات   -
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مختلف و زیادى را دارا هستند. فلزات از منظر کاربرد در معمارى، به دلیل 
وزن نسبتًا سبِک خود، چکش خوارى و استحکام زیادى دارند، هم چنین در 

مجسمه سازى نیز به کار مى روند.
- سطوح فلزات با مواد مختلفى پوشیده و تکمیل مى شوند، از جمله انواع 
رنگ ها، بافت ها و براق کننده ها که به معماران درجه ى وسیعى از انعطاف 
پذیرى را مى دهد. با انواع تکمیل کننده ها و روکش هایى که امروزه وجود 
دارد، یک طراح مى تواند تقریبًا توصیف کند که چگونه یک فلز باید در 
ساختمان ظاهر شود و سپس محصولى را پیدا کند که در ساختمان قابل 
استفاده باشد. ماوراى زیباشناسى، موارد زیادى از مالحظات عملکردى در 

هنگام استفاده از یک فلز در ساختمان وجود دارد.

2-3-محدودیت هاى استفاده از فلزات 
- چگونه این ماده به عنوان یک جزء ساختمانى عمل مى کند؟

  «استفاده از آن به عنوان ساختار سازه اى در ظاهر داخلى و خارجى و یا 
به عنوان مواد مورد استفاده در ساخت تجهیزات»

- چگونه این ماده در دماهاى مختلف و مواد مجاور واکنش نشان مى دهد؟
«در یک طراحى شفاف و واضح؛ حفظ براق بودن اولیه ى فلز، تکمیل فلز 
و زدودن هر نوع عامل فرسوده شدن فلز و هوازدگى، از مواردى است که 

باید به آن توجه شود.»
- رنگ، براق بودن و انعکاس آن به چه میزان دوام دارد؟

از  مختلفى  انواع  کننده ها  تکمیل  و  هوازدگى  انعکاسى،  «کیفیت هاى 
خالقیت هاى طراحى را فراهم مى کنند و به طور قابل توجهى، به عنوان 

کیفیت زیباشناسى مصالح، مورد استفاده قرار مى گیرند.»
- از دست دادن روغن و موج هایى که در سطح فلز اتفاق مى افتد، اغلب 
در بسط هاى فلزى رخ مى دهد و این خصوصیت فلز به محصوالت فلزى 
منتقل مى شود که این موضوع باید در فرایند طراحى در نظر گرفته شود و 

اقدام هاى الزم صورت گیرد.
تأثیر  تحت  و  است  پیچیده  فرایند  یک  فلزى،  دو  فرسایش  فرایند   -
و  ترکیبات، روکش ها  تنوع  از جمله شرایط محیطى،  زیادى  فاکتورهاى 

فلزات در  انبساط  با دیگر مواد و مصالح و اصل  تکمیل کننده ها، تماس 
دامنه هاى مختلف و در شرایط گرمایى مختلف است.

- هر چه ضریب دمایى دو فلز بیش تر باشد، نیاز بیش ترى به جزییاتى که 
با حرکت دمایى منطبق باشد احساس مى شود. این استرس ها ممکن است 

موجب کاهش صحت و بى نقصى مواد در سیستم ساختمان شود.

4- انواع فلزات
تازه  یافته هاى تحقیقِى  ارتقا است.  فلزات همواره در حال رشد و  صنعت 
آلیاژها و کاربردهاى جدید در فلزات شده است. قیمت و  ایجاد  به  منجر 
فاکتورهاى  تمام  بهبود  و  تغییر  حال  در  مدام  ساز  و  ساخت  فرآیندهاى 
بحرانى فلزات است و این، قدرت انتخاب را در معماران در رابطه با مواد و 
مصالح باال برده و فلز را به یک ابزار مقتدر در طراحى تبدیل کرده است. 

انواع فلزات عبارتند از:
- استیل و آهن  Steel & Iron ؛

- آلومینیوم  Aluminium؛
- مس copper ؛

- تیتانیوم  Titanium؛
- روى  Zinc؛

  Lead. سرب -

1-4- استیل و آهن

1-1-4- استیل
استیل یکى از قوى ترین فلزات آهن دار است که به راحتى قابل تهیه مى باشد. 
این فلز در انواع ساختمان ها و جنبه هاى ساختمانى و ساختارى کاربرد دارد. 
استیل در مقایسه با دیگر مصالح ساختمانى، نسبت به وزن کم خود، داراى 
سختى زیادى است و بیش ترین سختى را در واحد حجم دارد و در ساخت 
وسایل نورپردازى و چهارچوب هاى سنگین ساختمانى و دیگر اجزا از قبیل 
در، پنجره و سخت افزارها استفاده مى شود. این فلز به راحتى قابل سوراخ 
مهم ترین  است.  دادن  شکل  و  زدن  بست  جوشکارى،  زدن،  ضربه  کردن، 
آتش  پوسیدگى،  برابر  در  مقاومت  قدرت، سختى،  فلز،  این  معمارى  ویژگى 
و هم چنین فرسایش است. استیل هاى استاندارد امروزى به دو دسته ى کلى 

تقسیم مى شوند: استیل هاى آلیاژى و استیل هاى کربنى.

1-1-1-4- استیل آلیاژى
قوى تر  که سخت تر،  است  ناپذیر  زنگ  استیل  استیلى،  آلیاژ  معمول ترین 
دیگر  به  نسبت  پوسیدگى  و  فرسایش  به  بیش ترى  مقاومت  داراى  و 

استیل هاست. (شکل هاى 2 و 3)
استیل کورتن: این نوع استیل با آلیاژ کم و قدرت زیاد، از رایج ترین نوع 
استیل است. استیل کورتن نه تنها قدرت زیادى دارد، بلکه داراى مقاومت 
الیه ى  ایجاد  دلیل  به  که  است  فرسایش  شرایط  وجود  به  نسبت  باالیى 
استیل هاى  کلى  طور  به  است.  نارنجى  قرمز-  رنگ  به  اسیدى،  متراکم 
آلیاژى، بیش تر براى لوازم نصب کردنى، چفت و بست، قسمت هاى تکمیل 
وسایل  سینک ها،  هم چون  آشپزخانه  لوازم  و  در  گیره هاى  مثل  کننده 

بهداشتى و ... مورد استفاده قرار مى گیرد. (شکل هاى  4 و 5)

2-1-1-4- استیل کربنى
استیل کربنى داراى کربن، قدرت و استحکام بیش ترى نسبت به استیل 
آلیاژى است. اما کار با دماى سرد و جوشکارى بر روى آن سخت است. 
استیل ساختمانى ترکیبى از کربن و آهن ( 98-99% آهن و 0,16 -%1,7 
کربن) است. معموًال قابل دسترس ترین فلز، استیل کربنى است که براى 

کارهاى مکانیکى و ساختمانى استفاده مى شود.

شکل  1 : ساختمان رائوم زیتا کرن
مکان: استرالیا، راسدورف

مصالح: آلومینیوم
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3-1-1-4- ویژگى هاى ظاهرى استیل
داراى  مى شود،  ساخته  تازه  استیل  که  هنگامى  ارزان،  و  معمولى  فرم  در 
یک سطح خاکسترى است، سپس به سرعت با اکسیژن واکنش مى دهد و 
حالت پولک دار و زنگ زده پیدا مى کند. براى بهبود شکل ظاهرى استیل 
و جلوگیرى از فرسایش، استیل را مى توان به روش هاى مختلفى تکمیل 
کرد؛ مثل رنگ کردن، گالوانیزاسیون یا ترکیب با دیگر فلزات به روش هاى 
اما گران نسبت به  ناپذیر داراى یک ظاهر جذاب  شیمیایى. استیل زنگ 
به  ناپذیر  زنگ  استیل  مى باشد.  استیلى  آلیاژهاى  دیگر  یا  کربنى  استیل 
حالت هاى مختلفى تکمیل مى شود، مى توان آن را صیقل داد، بافت دار 

کرد و یا به روش هاى شیمیایى به آن حالت انعکاسى داد. 

4-1-1-4- ترکیب استیل با دیگر فلزات
استیل را مى توان با دیگر فلزات ترکیب کرد و آلیاژى هایى با کیفیت هاى 
جدید و متفاوت به دست آورد. در نتیجه ى این فرایندها ترکیباتى به دست 

مى آیند که عبارت اند از:
آلومینیوم: داراى سختى و استحکام بسیار باال است؛

کروم: مقاومت به پوسیدگى، فرسایش و سختى آن افزایش مى یابد؛
مس: مقاومت به پوسیدگى، فرسایش و قدرت آن افزایش مى یابد؛

منگنز: مقاومت به پوسیدگى، فرسایش و سختى آن افزایش مى یابد؛
مولیبدنیوم: افزایش مقاومت به پوسیدگى و قدرت باالتر؛

نیکل: افزایش قدرت کششى و مقاومت بیش تر نسبت به پوسیدگى؛
تنگستن: افزایش قدرت در دماهاى باال.

2-1-4- آهن
هادى  است.   %0,02 حدود  در  کربن  محتواى  داراى  خالص:  آهن 
براى کارهاى  نوع آهن  این  از  آسان است.  با آن  رساناست و کار کردن 

تزیینى، میله هاى تزیینى، دروازه ها، ورودى ها و ریل ها استفاده مى شود.
چدن: داراى محتواى کربن حدود 1,8 تا 4,5 درصد است. به خاطر حجم 
باالى کربن به راحتى مى توان آن را ریخته گرى و قالب گیرى کرد؛ اگر 
به صورت جامد در آید بسیار سخت و محکم است و نمى توان بر روى آن کار 
کرد. از این فلز در معمارى براى ساخت تجهیزات دکورى استفاده مى شود.

2-4- آلومینیوم
آلومینیوم است و به راحتى   از استیل،  بعد  پرکاربردترین فلز در ساختمان 
مى توان آن را تغییر شکل داد. از این نوع فلز مى توان براى بست کارى، 
ریخته گرى و جوشکارى استفاده کرد؛ هم چنین به خاطر اهداف معمارى 
آلومینیوم  کرد.  استخراج  و  قالب گیرى  مختلفى  شکل هاى  به  مى توان 
داراى  فلز  این  شود.  رنده کارى  و  صاف  اره،  سوراخ،  آسانى  به  مى تواند 
مورد  معمارى  در  مختلفى  هاى  مکان  در  و  است  مختلفى  عملکردهاى 
استفاده قرار مى گیرد، به خصوص در سقف سازى، آب فلز کارى، دیوارهاى 
جداکننده، سیستم هاى صیقل دهنده، عایق کننده ها، کانال هاى هدایت، 
سخت افزارها، نورپردازى براى عناصر ساختمانى و سایر آلیاژهاى آن براى 
اهداف ساختمانى نیز کاربرد دارند. مقاومت آلومینیوم به پوسیدگى، بسیار 
زیاد و حتى بیش تر از استیل هاست؛ هم چنین شفاف تر از استیل، مس و 
دیگر فلزات است. مقاومت آلومینیوم در مقایسه با وزن آن از استیل هم 
بهتر است، اما داراى مشکالتى از جمله قیمت باال، انبساط گرمایى بیش تر 

و در مقایسه با استیل، مقاومت کم ترى نسبت به حریق دارد. (شکل 6 )

1-2-4- شکل ظاهرى آلومینیوم
از  مختلفى  انواع  و  است  روشن  نقره اى  سفید  رنگ  داراى  آلومینیوم 
بافت دار، پوشش  ایجاد سطح  شکل هاى آن دیده مى شود. آندى کردن، 
پالستیکى یا رنگ آمیزى، به آن یک ظاهر رنگ شده مى دهد. تولید انواع 

شکل  2 : ساختمان اسپرینگ تکتور
مکان: ژاپن، هیوگو
مصالح: استیل ضد زنگ

شکل  3 : ساختمان سود وست متال
مکان: آلمان، روتلینگن
مصالح: استیل ضد زنگ

شکل  4 : ساختمان کاول 37
مکان: هلند، آمستردام
مصالح: استیل کورتن

آلومینیوم هاى تکمیل شده مى تواند به روش شیمیایى یا مکانیکى صورت 
مقابل  در  حفاظت  براى  بلکه  نیست،  زیبایى  اهداف  براى  فقط  که  گیرد 

شرایط محیطى نیز به کار مى رود.

3-4- مس
مس معموًال به صورت آلیاژهاى ترکیبى با روى براى کاربرد در ساختمان 
استفاده مى شود. مزیت مهم این فلز نسبت به فلزات آهن دار، مقاومت 
باال نسبت به ساییدگى است. مس یک انتخاب عاقالنه براى استفاده در 
شرایطى است که جسم در تماس با آب یا شرایط محیطى نامناسب قرار 
مى گیرد. مس یک فلز نرم است و به آسانى مى توان با ماشین آالت بر روى 
آن کار کرد؛ هم چنین یک فلز قوى، نسبتًا فشرده و با هدایت الکتریکى 
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شکل  6 : ساختمان آلومینیوم فارست
مکان: هلند، هوتن
مصالح: آلومینیوم

شکل  7 : ساختمان پاویون سونا
مکان: آمریکا ، ماساچوست

مصالح: مس

شکل  5 : ساختمان اسکماتا
مکان: آمریکا، کانزاس، مدرسه ى معمارى و شهرسازى دانشگاه کانزاس، آتلیه ى 804

مصالح: استیل کورتن

پوشه  / جشن معمارى
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باالست. خاصیت چکش خوارى مس باعث مى شود که این فلز به آسانى 
خم شود و شکل بگیرد. با توجه به مقاومت آن در برابر ساییدگى، مناسب 
کاربرد در قسمت هاى خارجى ساختمان مى باشد. این فلز بیش ترین کاربرد 
را در انتقال قدرت الکتریکى، نورپردازى و ساخت سیستم هاى برق دارد. 
در کنار نقره، مس هادى ترین فلز است. مس نمى تواند وزن خود را تحمل 
کند و به وسیله ى موادى هم چون چوب حمایت مى شود. دو آلیاژ مهِم مس، 
برنز و برنج هستند. تفاوت این دو، بر اساس غلظت عناصر موجود در آن 

است. (شکل 7)

1-3-4- شکل ظاهرى مس
هیچ فلزى مثل مس داراى تنوع رنگى و بافت منحصر به فرد نیست. این 
فلز شامل رنگ سرخ، نارنجى و قهوه اى است. فرسودگى سطح مس، عمر 
طوالنى، مقاومت باال در برابر فساد، پوسیدگى در طى دهه ها و قرن ها، ایجاد 
زنگ زدگى هاى طبیعى، رنگ سبز - آبى آن را تبدیل به یک عنصر جذاب 
زمان  در طى  ماده  این  تغییر شکل  مشاهده ى  و  معمارى  در  کاربرد  براى 
مى کند. به عالوه، مس براى کاربردهاى تزیینى به واسطه ى داشتن دامنه ى 
به کار  نیز  دارد  وجود  فلز  این  مختلف  آلیاژ هاى  در  که  رنگ ها  از  وسیعى 
مى رود. آلیاژهاى مختلف مس دامنه ى متنوعى از خصوصیات فیزیکى دارند.

 2-3-4- ویژگى هاى برنز و برنج
آلیاژهاى مس - روى که ایجاد رنگ زرد مى کنند معموًال برنج هستند، در 
حالى که آلیاژهاى قرمز یا قهوه اى معموًال برنز هستند. این آلیاژها از مس 
محکم تر، اما از استیل نرم تر هستند و شکل دهى به آن ها آسان نیست. 
آلیاژ بیش ترین کاربرد را در قسمت هاى خارجى ساختمان دارند  این دو 
مثل چهارچوب هاى در، نردبان ها، حصار پنجره ها، چفت و بست و سایر 
لوازم نصب کردنى و ... . برنز و برنج مقاومت زیادى نسبت به فرسایش 
ایجاد  باعث  که  شود  مى  ایجاد  زنگارى  مس،  آلیاژهاى  روى  بر  دارند؛ 

رنگ هاى مختلفى روى آن مى شود.
     برنج و برنز در انواع مختلفى در دسترس هستند. برنج زرد، 70% مس 
و 30% روى دارد؛ در حالى که برنز، قرمز و قهوه اى حاصل آلیاژهاى مس 

با آلومینیوم، قلع، نیکل و نقره است.

 4-4- تیتانیوم
است.  منیزیم  و  آهن  آلومینیوم،  از  بعد  فراوان  ماده ى  چهارمین  تیتانیوم 
تیتانیوم به یک ماده ى کاربردى در معمارى تبدیل شده است و با وجود 
پروژه هاى  از  بسیارى  براى  اما  باالست،  آن  تولیدى  هزینه هاى  این که 
یابد، هزینه هاى  افزایش  ماده  این  تولید  است. هر چه  مناسب  ساختمانى 
آن کاهش مى یابد؛ بنابراین امکان استفاده ى بیش ترى از آن در معمارى 

خواهیم داشت. (شکل 8)

شکل  8 : ساختمان گوگنهایم
مکان: اسپانیا، بیلبائو

مصالح: تیتانیوم

شکل   9: ساختمان تئاتر فونیکس
مکان: انگلستان، لیدز
مصالح: روى
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1-4-4- شکل ظاهرى تیتانیوم 
این فلز به رنگ خاکسترى روشن است و طیف رنگى خود را براى سال ها 
حفظ مى کند. تیتانیوم یک فلز با دوام و با ضریب انبساط گرمایى کم است 
که باعث مى شود نسبت به هوازدگى بسیار مقاوم و ارتجاعى باشد؛ بنابراین 
کاربرد این فلز در مناطق ساحلى و دریاچه اى برخالف دیگر فلزات، تحت 

تأثیر شرایط محیطى قرار نمى گیرد.

5-4- روى 
روى یکى از مصالح متراکم و بسیار مقاوم در معماریست. یک فلز فاقد آهن 
است و در معرض زنگ زدگى قرار نمى گیرد. در بازارهاى امروزى آمریکا 
از فلز روى براى روکش دار کردن استیل یا به صورت آلیاژ مس و تیتانیوم 
استفاده مى شود. از این ماده در بازارهاى معمارى اروپایى استفاده زیادى 
مى شود. هم چنین براى ریخته گرى سخت افزارها، نرده ها، خرده کارى ها 

و پانل هاى سطوح استفاده مى شود. (شکل 9)

1-5-4- شکل ظاهرى روى 
روى به سرعت کدر مى شود و به رنگ سبز - آبى روشن در مى آید، این 

شکل10: ساختمان مینینگ آرشیو
مکان: آلمان، زلرفیلد
مصالح: سرب

امر به دلیل ایجاد یک زنگار از کربنات روى یا به واسطه ى قرار گرفتن در 
اتمسفر است. روى در حالت طبیعى و خالص یک فلز نیمه مات با رنگ 
تبدیل  تیره  خاکسترى  به  هوازدگى  پیش  حالت  در  که  است  خاکسترى 

مى شود. آلیاژهاى روى به رنگ خاکسترى تیره و کدر هستند.

6-4- سرب
به  مقاوم  بسیار  فلزات  از  یکى  و  کم  مقاومت  داراى  نرم،  متراکم،  سرب 
به  نیز  روى  و  ناپذیر  زنگ  استیل  از  آن  مقاومت  حتى  است،  هوازدگى 
تیره  داراى رنگ خاکسترى  فلز  این  است.  بیش تر  فرسایش  و  پوسیدگى 
کاربرد ها  از  بسیارى  براى  که  مى شود  باعث  سرب  بودن  سمى  است. 
نامناسب باشد. به علت وزن و استحکام کم، فلزى نیست که بتواند خود 
را حمایت کند. سرب را مى توان در سقف بام و یا پانل هاى دیوارى براى 
عایق کردن صدا و جذب لرزش به صورت صفحات رول شده، ساچمه اى 
و میله اى استفاده کرد. این فلز نسبت به فرسایش، مقاوم و تقریبًا نسبت به 
اشعه ى ایکس غیر قابل نفوذ است. با وجود این که یک فلِز سنگین است، 
اما خاصیت چکش خوارى و دوام، آن را براى آب فلزکارى جذاب مى کند. 

(شکل 10)
5- جدول ها

جدول هاى زیر به مقایسه ى ویژگى هاى مختلف فلزات در رابطه با یکدیگر مى پردازد.

جدول 1: ارتباط گالوانیکى بین فلزات

جدول 2 : مقایسه ى خاصیت هاى مختلف فلزات با یکدیگر

پوشه  / جشن معمارى



بهـــار 1397
شمـاره ى 96 

63
بررسى ویژگى ها و کاربردهاى فلزات در معمارى و طراحى داخلى

6- منبع
Ballard, V & Rand, P (2006), “Materials For Architectural Design”, 1st ed, Laurence King Publishing, London, UK.

جدول 3 : اثرات آب و هوا و فرسایش بر روى فلزات

جدول 4: ارزش نسبى فلزات (1=کم ترین ارزش / 6= بیش ترین ارزش)


