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 يناي نانو ساختار، آلوم   ينايبدنه آلوم 
 يـك  الكتروفورت ينشان  شفاف، رسوب 

)EPD(يزساختار، ر  

  

كـي  يهاي شفاف آلومينايي  كنترل اندازه تخلخل و همگن بودن ريزساختار بدنه خام اوليه در ساخت سراميك     
نـشاني    هاي اوليه توسـط فراينـد رسـوب         بدنه. باشد  ها مي   تكنيكي در ساخت اين بدنه    هاي    ترين چالش   از مهم 

 درجـه  1450 و 1350اي در دمـاي   الكتروفورتيك تهيه شد و سپس با استفاده از فرايند زينتر پالسماي جرقه        
ومينـايي  بدنه آل .  مگاپاسكال زينتر شدند   100 و   80 دقيقه در اتمسفر خأل و فشار        15 و   10سلسيوس به مدت    

سـنج مـادون قرمـز        و طيف ) FESEM(بدست آمده به وسيله ميكروسكوپ الكتروني روبشي گسيل ميداني          
)FTIR (   سنجي اشعه ايكس فـاز كورانـدوم كـامالً تـشكيل      همچنين در آناليز طيف   . مورد بررسي قرار گرفت

 درجه سلـسيوس    1350ر دماي   ها د   با زينتر بدنه  .  درصد رسيد  99/99ها به بيش از       شده و دانسيته نسبي بدنه    
سنجي نـشان     همچنين نتايج طيف  .  نانومتر است  150ها كمتر از       مگا پاسكال، متوسط اندازه دانه     100و فشار   

)  ميكـرون 5در طـول مـوج     ( درصـد    80هاي مذكور ميزان عبور نور مادون قرمز باالتر از            دهد كه در بدنه     مي
وابـسته بـه    )  ميكـرون  5 تـا    3در محدوده طـول مـوج       (مشخص گرديد كه افزايش ميزان نور عبوري        . است

ها كه با تغيير پتانـسيل        دهي بدنه خام بوده و با كنترل اندازه تخلخل در اين بدنه             عوامل موثر در فرايند شكل    
توان ريزساختار بعد از زينتر راكنترل كرده و در نهايـت             آيد، مي   دهي و فاصله بين الكترودها بدست مي        رسوب

  .ي برابر با مقادير تئوري دست پيدا كردبه عبور نور
  

  مقدمه -1
 1960اولين كاربرد سراميك نيمه شفاف آلومينـايي در دهـه           

. مي فشار باال بوده است    ي سد يها    ر المپ ي نظ ييدر كاربردها 
دهـي خـاص      ها به دليل شرايط زينتـر و شـكل          اين سراميك 

. خود معموالً داراي خواص مكانيكي و نوري ضـعيفي بودنـد          
هاي ذاتي آلومينا مانند سـاختار غيـر          به دليل برخي از ويژگي    

مكعبي و ايجاد پديده دو شكـستي در سـاختار چنـد بلـوري،              
در واقـع دو شكـستي      . د شده است  استفاده از اين ماده محدو    

. شـود   اي است كه در ساختارهاي غيرمكعبي ديده مـي          پديده
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هـاي   وقتي نور از داخل يك بلور با ريز سـاختار حـاوي دانـه            
كنـد، در     تصادفي در يك ساختار بلوري غير مكعبي عبور مي        

لـذا  . شـود   يابد و يا دچار شكـست مـي         هر مرزدانه بازتاب مي   
شـود    ها دچار پراكندگي مي      در مرزدانه  مقداري از نور عبوري   

از اين رو است كه در مـواد چنـد بلـوري يـك سـاختار                . ]1[
بـه  . شـود  مكعبي براي كـاهش پراكنـدگي تـرجيح داده مـي        

ليل اسـت كـه اسـتفاده از آلومينـا بـه عنـوان يـك                همين د 
ها به تك بلور آن محدود شد و          سراميك شفاف و نوري سال    

سافاير به عنوان يك سراميك بـا اسـتحكام و سـختي بـاال              
  .]2[كاربردهاي زيادي پيدا كرد 

 روند توسعه آلومينا به صورت يك سراميك چند بلـوري تـا            
هـا بـراي سـاخت        دهه اخير ادامه پيدا كـرد و اولـين تـالش          

هاي آلومينايي شفاف با ابعاد قابل توجه و ساختار چند            پنجره
البته قبل  . ]3[گردد     برمي 2003بلوري زير ميكروني به سال      

هـاي سـديمي      از آن نيز از اين ماده در ساخت محفظه المپ         
  .]4[ شده است ينيز استفاده فراوان

دهـي يـك بدنـه         ميالدي شـكل   2000هاي قبل از      در سال 
آلومينايي با خلوص باال و دانسيته نزديك به دانسيته تئـوري     

و ) ºC1700شتر از   يـ ب(لي باال   ي خ يمستلزم استفاده از دماها   
بوده است كـه    )  ساعت 40باالتر از   (نتر  ي ز يالن طو يها  زمان

، اسـتحكام   )كروني م 15شتر از   يب(منجر به رشد افراطي دانه      
) GPa18حـدود   (ن  يي پا يو سخت ) MPa300در حد   (محدود  

اما در دهه اخير با توسـعه فراينـدهاي         . ]6, 5[شده است     مي
دهي و زينتر كه هر يك نقش اساسي در كاهش            سنتز، شكل 

هـاي شـفاف آلومينـاي        اند، سراميك   دما و زمان زينتر داشته    
 و حتـي كمتـر و   ºC1400چند بلوري در دماهايي نزديك به  

ي چنـد دقيقـه سـاخته       هاي در حد چند ساعت تا حت        در زمان 

نـدهاي  يدر ايـن شـرايط و بـا اسـتفاده از بهبـود فرا       . اند  شده
 7/0كمتر از   (كرون  ير م يناي با ريزساختار ز   يدهي، آلوم   شكل

جاد يا) 05/0%تخلخل كمتر از    (ته كامل   يو با دانس  ) كرونيم
 يار خـوب  ي بس ي خواص نور  ي دارا ين ساختار يچن. شده است 

ــان  ــواص مك ــوده و خ ــبيب ــ نيكي مناس ــت  ي ــد داش   ز خواه
)HV101 > 20GPa و استحكام MPa650  تـا MPa850 (
 بـا  يها استفاده از پودرها   ژگيين و يدن به ا  ي رس يبرا. ]7, 3[

) D50=150nm(ز  يـ ار ر ي درصد و بس   99/99خلوص باالتر از    
  .ر استياجتناب ناپذ

 كامالً شفاف مستلزم مطالعـه      ييهاي آلومينا   دستيابي به بدنه  
هاي ميان عيوب ريزسـاختار بلـوري و نـور            دقيق برهمكنش 

ها بـا ميـزان       ها و تخلخل    رو برهمكنش بين دانه     از اين . است
به دقت توسـط محققـين بررسـي       ) RIT (2نور عبوري خطي  

 پـراكنش   ]1[هاي هـريس      بر اساس يافته  . ]9, 8[شده است   
در بلورهاي غير مكعبي وقتي كه اندازه دانه كمتـر از انـدازه             

شـد  با) در محدوده كوچكتر از يك بيستم     (طول موج عبوري    
دهد كـه     هاي موجود نشان مي     تئوري. پوشي است   قابل چشم 

براي داشتن عبور مناسب در آلوميناي چند بلوري در مقايسه          
در ) RITبا در نظـر گـرفتن عبـور خطـي واقعـي             (با سافاير   

 نانومتر باشد   250محدوده نور مرئي بايد قطر اندازه دانه زير         
ــاالتر از   ــه ب ــسيته ب ــي ب 995/99و دان ــد حجم ــد  درص رس

)PCA>80% و Sapphire = 86%.(  
مانـده، انـدازه دانـه و          بـه ميـزان تخلخـل بـاقي        RITمقدار  

بين دو دانه آلومينـاي   ) Δn(تغييرات ضريب شكست متوسط     
در كل افزايش اندازه دانه مقـدار       . مجاور، خيلي حساس است   

  
  سختي ويكرز1

2 RIT 
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RIT  و ) شـوند  هـا نيمـه شـفاف مـي     بدنه(دهد   را كاهش مي
هـا    بدنـه (شـود     به كدر شدن مـي    افزايش تخلخل هم منجر     

  .]10, 9[) شوند سفيد و يا شيري مي
هـا اسـت      ت زينترحذف تخلخل  ين مز يتر  از آنجايي كه بزرگ   
دهي اوليه در حدي باشند كه        ها در شكل    لذا بايد اين تخلخل   

دهـي    هاي شـكل    بر خالف روش  . در فرايند زينترحذف شوند   
يا پرس  ) CIP(مبتني بر پرس مانند پرس سرد ايزواستاتيك        

دهـي تـر، در       هـاي شـكل     ، در روش  )HP(گرم ايزواستاتيك   
عه خام ذرات پودر به صورت كـامالً يكنواخـت و همگـن             قط

دهي در    به عالوه با بهينه كردن شرايط شكل      . گيرند  قرار مي 
ــه  روش ــد ريخت ــايي مانن ــوب  ه ــا رس ــي ي ــري ژل ــشاني  گ ن

هاي خيلي پيچيده قابل ساختن خواهند        الكتروفورتيك شكل 
دهـي تـر    اي كه به وسيله فرايندهاي شـكل        همگني. ]3[بود  

ها بـا چگـالي       شود سبب خواهد شد كه ساخت بدنه        ايجاد مي 
با كمتـرين ميـزان رشـد       ) در حدود چگالي تئوري   (خيلي باال   

به دليل افزايش نيافتن بيش از حد دمـاي         (دانه تضمين شود    
ز ؛ كه عدم رشد دانه تاثير مثبتي بر افزايش استحكام ني    )زينتر

دارد چراكه ريز ساختار ايجاد شده در اثر دمـاي كـم زينتـر،              
هـاي اوليـه      عيوب ريزساختاري كه ممكن اسـت در قـسمت        

دهي ايجاد شده باشند را كنترل كرده و از رشـد             فرايند شكل 
 اهميت توزيـع    ]3[كرل و همكارانش    . كند  آنها جلوگيري مي  

. اند ها در قطعه خام را به دقت بررسي كرده    كنواخت تخلخل ي
هاي سـخت بجـاي مانـده از          طبق بيان آنها بازمانده آگلومره    

هاي بزرگ بـين آنهـا، علـي رغـم چگـالش              پرس و تخلخل  
  .شوند ها، در حين زينتر بسته نمي كامل داخل آگلومره
كي در  يلـوژ ترين چـالش تكنو     دهي بزرگ   بعد از مرحله شكل   

ــه  شــفاف، حــذف كامــل يهــا كيهــاي ســرام ســاخت بدن

براي اين كار يك روش سرعت بخشيدن به        . هاست  تخلخل
انتقال جرم از ذرات به سـمت حفـرات بـه وسـيله زينتـر در                

ش يها بـا افـزا      ر كاهش تخلخل  يدر دهه اخ  . دماهاي باالست 
ش ي بـه افـزا    يت باال حتـ   يدن به شفاف  ي رس ينتر برا ي ز يدما

اما در حال حاضر چالش     . ح داده شده است   يها ترج   دانهاندازه  
ه با زينتردر حالـت جامـد و        ين قض يد ا ين است كه با   يبزرگ ا 
 كـه   يرد در حـال   يـ ك جامد كـامالً خـالص انجـام گ        يتوسط  
ن حـد   ين رشد دانه ايجاد شود و به عبارت ديگر كمتر         يكمتر
در واقــع كليــد ســاخت . ]11[ بــه كــار گرفتــه شــود ييدمــا
اگرچه . ]12[ شفاف كنترل رشد دانه است ييهاي آلومينا بدنه

ــه ــا بدن ــام توليه ــ خ ــوب ي ــد رس ــده در فراين ــشاني  د ش ن
ته بـاال   ي هستند اما دانـس    ي تخلخل كم  يك دارا يتالكتروفور

ته بـاال در    ين دانـس  يـ كنند و ا    ين نم ينتريگ را تضم  يبعد از ز  
  .]13[آيد  ينتر بدست مينه زيط بهيشرا

دهـد كـه      نتايج بدست آمده در تحقيقات گوناگون نشان مـي        
 نانو ساختار در   ييهاي آلومينا   دنهچگال شدن و رشد دانه در ب      

افتـد و ايـن باعـث         هاي دمايي متفـاوت اتفـاق مـي         محدوده
 چگال بدون رشـد سـريع دانـه در ايـن     يها شود كه بدنه    مي

چگال شـدن آلومينـاي نـانو       . ها قابل دسترس باشد     سراميك
 اتفــاق ºC1450 تــا ºC1300ســاختار اساســاً بــين دماهــاي 

ع دانه در دماهاي زينتر بـاالتر       افتد در حالي كه رشد سري       مي
همانطور كه در نتايج ژانـگ     . ]14[افتد     اتفاق مي  ºC1450از  

 ديـده شــد؛  ]15[ و همينطــور لـي و يــه  ]14[و همكـارانش  
ها خام از نانوپودرهاي آلفا آلومينا بيشتر         افزايش دانسيته بدنه  

افتد و بيشترين      اتفاق مي  ºC1450 و   ºC1200در دماي بين    
در ايــن . شــود  ديــده مــيºC1380نــرخ انقبــاض در حــدود 

مطالعات اندازه دانه متوسط آلوميناي نانو ساختار به كندي با          
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يابد امـا بـا        افزايش مي  ºC1450افزايش دماي زينتر در زير      
 اين مقدار به شدت افزايش      ºC1450افزايش دما به باالتر از      

توان نتيجه گرفـت   با توجه به تمام اين تحقيقات مي     . يابد  مي
 منجـر بـه افـزايش       ºC1450كه زينتر در دماهاي بـاالتر از        

البته پارامترهـاي ديگـري     . شود  سريع اندازه متوسط دانه مي    
از جمله سرعت گرم كردن كه      . ثيرگذار هستند نيز در زينتر تا   

هاي باالتر بعد از      تهيدن به دانس  ير مهم ديگر در رس    يك متغ ي
هاي زينتر بدون فشار ديده شـده اسـت           در روش . نتر است يز

هاي   تهيشتر منجر به دستيابي به دانس     يكه سرعت گرمايش ب   
  .]13[ شده است يكمتر

دهي و زينتر بر      زمان پارامترهاي شكل    در اين تحقيق اثر هم    
 در محـدوده طـول مـوج        يي بدنـه آلومينـا    RITريزساختار و   

دهـي    بـراي شـكل   . مادون قرمز نزديك بررسي شـده اسـت       
نشاني الكتروفورتيك استفاده شـده      قطعه خام از روش رسوب    
هـا نيـز از روش زينتـر پالسـماي            است و براي زينتـر بدنـه      

  .بهره گرفته شد) SPS(اي  جرقه

  شرح آزمايش -2
به منظـور سـاخت قطعـه خـام از دوغـابي حـاوي نـانوپودر                

 95/99 نانومتر و خلوص     80كوراندوم با اندازه متوسط ذرات      
. اسـتفاده شـد  ) US Nano Research, US 3008(درصد 

نــشاني الكتروفورتيـك در اخــتالف پتانــسيل   فراينـد رســوب 
و فاصــله بــين )  ولــت50و  60، 70(الكتريكــي مــورد نظــر 

 ثانيـه انجـام     1800متر در مدت زمـان         سانتي 1الكترودهاي  
 Pascal(هاي خام با روش فشار جيـوه   تخلخل بدنه. گرفت

440, Thermo Scientific, USA (شرح . گيري شد اندازه
هـاي اوليـه طبـق مطالعـات قبلـي انجـام              كامل ساخت بدنه  

  ].16[گرفت 

نشاني الكترودها به دقت از دوغاب خارج         بعد از فرايند رسوب   
.  سـاعت خـشك شـدند   24شدند و در دماي اتاق بـه مـدت       

 SPSاي  ها در دستگاه زينتر پالسماي جرقه جوشي بدنه تف

IUT 2000هـاي آمـاده شـده در داخـل      بدنه.  انجام گرفت
 قرار گرفته و سـپس بـه صـورت          cm2قالب گرافيتي با قطر     

  تحت برنامه حـرارت دهـي و فـشار قـرار داده شـد              همزمان
 پالسي از داخل    DCها به وسيله عبور جريان        بدنه). 1شكل  (

 بـه وسـيله     SPSكنتـرل فراينـد     . دهـي شـدند     قالب، حرارت 
  .دماسنج نوري از روي سطح قالب گرافيتي انجام شد

  
چرخه اعمال دما و فشار در فرايند زينتر پالسماي  -1 شكل

 درجه Tb ،1350درجه سلسيوس،  Ta ،1450. اي جرقه
 به Rc و Ra ،Rb دقيقه، tb ،15 دقيقه، ta ،10سلسيوس، 

 Pb و Pa درجه سلسيوس بر دقيقه، 50 و 100، 20ترتيب 
  . مگاپاسكال100 و 80به ترتيب 

هاي مختلف براي اين كار انتخاب شد كه شـرح آنهـا              چرخه
پـس از اتمـام فراينـد و        .  آمده اسـت   2جدول   و   1 جدول   در

ها از قالب، سـطح آنهـا كـامالً بـا گرافيـت              خارج كردن بدنه  
بـه منظـور    .  بـود  mm3پوشيده شده و ضخامت آنها تقريبـاً        

هـا و همچنـين كـم نمـودن           زدودن گرافيت از سـطح بدنـه      
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ها از هر دو طرف به وسيله فرآيند          ، بدنه mm8/0ضخامت تا   
پس از آن با استفاده از خمير المـاس         . زني نازك شدند    سنگ

ها كامالً پوليش شد تا براي آزمون         ، سطح بدنه  ) نانومتر 100(
  . عبور مادون قرمز آماده شوند
هـا از ميكروسـكوپ الكترونـي         براي بررسي ريزساختار بدنـه    

 ,FE-SEM, Tescan, Mira 3(روبـشي گـسيل ميـداني    

Czech (آزمون . استفاده شدFTIR (Fourier transform 

infrared spectroscopy) ــ ــه وســ ــتگاهي بــ  له دســ
SHIMADZU 8400S  1در بازه-cm4000  1 تـا-cm400 

  . انجام شدcm4-1 پذيري با تفكيك

  نتايج و بحث -3
بـدون اعمـال فراينـد      (ريزسـاختار پـودر آلومينـاي        2شكل  
جـدول   (C01 را طبق شرايط     SPSزينتر شده با    ) دهي  شكل

شود در اين بدنـه       همانطور كه مشاهده مي   . دهد  نشان مي ) 1
 ميكـرون و رشـد غيـر        2ي بسيار درشت در حدود      ها  تخلخل

 ميكـرون كـامالً     5هايي تا انـدازه       ها و ايجاد دانه     همگن دانه 
بيشترين درصد عبور مادون قرمـز در طـول         . مشخص است 

البته ميزان عبـور    . رسد   درصد نمي  50 ميكرون نيز به     5موج  
  . درصد است10 ميكرون كمتر از 5/2در طول موج 

  اي زينتر پالسماي جرقههاي مختلف  چرخه -1 جدول

 نام چرخه
دماي نهايي زينتر 

)°C( 

فشار نهايي زينتر 
)MPa(  

سرعت گرمايش 
)°C/min( 

زمان نگهداري در بيشترين دما 
)min( 

C01 1450 80 20 10 

C02 1450 80 100 10 

C03 1350 80 100 10 

C04 1350 80 50 10 

C05 1350  80 50 15 

C06 1350 100 50 15 

  اي ها تحت عمليات زينتر پالسماي جرقه ينتر بدنهشرايط ز -2 جدول
 شرايط تهيه بدنه خام چرخه عمليات حرارتي روش پر كردن قالب كد نمونه

PS01 C01 
PS02 C02 
PS03 

 )دهي بدون شكل(پودر 
C03 

 ندارد

ES01 C01 
ES02 C02 
ES04 C04 
ES05 C05 
ES06 C06 

U ،701 ،SL15 

ES07 C06 U ،601 ،SL15 

ES08 

 استفاده از بدنه خام تهيه شده به روش الكتروفورتيك

C06 U ،501 ،SL15 
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، سرعت Ta زينتر شده تحت شرايط دماي PS01ريزساختار و نمودار درصد نسبي عبور نور بر حسب طول موج بدنه  -2 شكل

  .Pa و فشار نهايي ta، زمان نگهداري Raگرمايش 

ه سه بخش عمده تقـسيم كـرد        توان ب   نمودار عبور نور را مي    
عبور در ناحيه ابتدايي نمودار يا زير سه ميكرومتـر، عبـور در             
ناحيه مياني يا محدوده سه تا پنج ميكرومتر و عبور در ناحيه            

در ناحيه انتهايي قسمت مهم طول موجي است كـه          . انتهايي
اين طول موج معـروف     . كند  در آن عبور شروع به كاهش مي      

عبور در .  يا طول موج قطع استCut of Wavelengthبه 
هاسـت، در ناحيـه دوم ميـزان          ناحيه اول وابسته به تخلخـل     
هاسـت و طـول مـوج قطـع را            عبور وابسته بـه انـدازه دانـه       

  .]18, 17, 1[كند  ها و خواص ذاتي ماده تعيين مي مرزدانه
به خـصوص   ( در قسمت اول     2 شكل   بنابراين كاهش عبور در   

هـاي درشـت و بـسيار         به دليل تخلخـل   )  ميكرون 5/4 تا   5/2
در . انـد   زيادي است كه در اثر زينتر ناقص بدنـه بوجـود آمـده            

ها و غير نرمال بودن اين رشد نيز          تصوير رشد بيش از حد دانه     
شود كه سبب شده عبور در ناحيه دوم كـاهش قابـل              ديده مي 

ون  ميكـر  5/5طول موج قطع نيز به كمتر از        . توجهي پيدا كند  

  .ها دارد رسيده كه نشان از غير يكنواخت بودن مرزدانه
نـشان  ) C01( را با همان شرايط زينتـر        ES01بدنه   3شكل  

در اين بدنه از قطعه تهيه شده تحت فرايند رسـوب           . دهد  مي
بدنه در پتانسيل الكتريكي    . نشاني الكتروفورتيك استفاده شد   

.  شــدمتــر تهيــه  ســانتي1 ولــت و فاصــله بــين الكتــرود 70
شـود،    همانطور كه در ريزساختار نشان داده شـده ديـده مـي           

ها نسبت به     ها نظم بهتري پيدا كرده و همچنين تخلخل         دانه
در ايـن بدنـه     . انـد   گيري پيدا كرده    بدنه پودري كاهش چشم   

 نانومتر است در حالي كه در بدنـه  500ها بيشتر از     اندازه دانه 
. ون و بيـشتر اسـت      ميكـر  1هـا در حـدود        پودري اندازه دانه  

كاهش اندازه دانه سبب شـده اسـت ميـزان عبـور در ناحيـه             
همچنين يكنواختي بيشتر بدنـه و      . مياني نمودار افزايش يابد   

هاي منظم و نقاط سه  هاي چند وجهي با مرزدانه    تشكيل دانه 
 ميكـرون   6گانه سبب شده است طول موج قطع به باالتر از           

 5/8 تـا    5/6 ناحيه بـين     همچنين مقدار عبور در   . منتقل شود 
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پس نظم ايجاد شده در اثـر       . ميكرون نيز افزايش يافته است    
فرايند رسوب نشاني الكتروفورتيك سبب تاثير بهتـر فراينـد          

اما در هر صورت ميزان عبـور همچنـان بـا           . زينتر شده است  
  .مقادير تئوري فاصله زيادي دارد

  
ريزساختار و نمودار درصد نسبي عبور نور بر  -3 شكل
 زينتر شده تحت شرايط دماي ES01 طول موج بدنه حسب

Ta سرعت گرمايش ،Ra زمان نگهداري ،ta و فشار نهايي Pa.  

 رشـد دانـه زيـادي       ES01 و   PS01از آنجايي كـه در بدنـه        
. مشاهده شد اين امر مربوط به سرعت كم فرايند زينتـر بـود           

لذا زينتر با سرعت بيشتري در دو بدنه پودري و تهيه شده به  
شـرايط  (يله رسوب نشاني الكتروفورتيـك انجـام گرديـد          وس

ريزساختار و نمودار درصد     4شكل  ). 1 جدول    در C01چرخه  
 نسبي عبور نور بر حسب طول موج عبوري از بدنه پـودري و       

دهـي شـده بـه روش الكتروفورتيـك را             بدنه رسوب  5شكل  
در بدنه پودري رشد دانه كمتر شـده و انـدازه           . دهد  نشان مي 

 نانومتر رسـيده اسـت و البتـه ميـزان           250ا به كمتر از     ه  دانه
لذا ميزان عبور نـسبت     . ها كاهش زيادي نيافته است      تخلخل

تر در دو ناحيه اول و        به ميزان عبور با سرعت گرمايش پايين      

دوم افزايش يافته است و يك پيك جـذب عميـق در ناحيـه     
 ]1[بر اساس معيار هـريس      . شود  حدود سه ميكرون ديده مي    
تر  نـانوم  150هايي با اندازه حدود       اين جذب ناشي از تخلخل    

 نانومتر بر اساس تقسيم طول موج جذب بـر          150عدد  . است
. آيد كه از نتايج تجربي حاصل شده است          بدست مي  20عدد  

ها به خـوبي در تـصوير ريزسـاختار ديـده             اين اندازه تخلخل  
 كمـي   PS01طول موج قطع نيز نـسبت بـه بدنـه           . شود  مي

سطح عبور نمودار در ناحيـه ميـاني نيـز          . افزايش يافته است  
 5/2عبـور در طـول مـوج        . ند درصدي افزايش يافته است    چ

 اين مقـدار  PS01 درصد است كه در بدنه 25ميكرون حدود   
  .  درصد بود10كمتر از 

  
ريزساختار و نمودار درصد نسبي عبور نور بر  -4 شكل

 زينتر شده تحت شرايط دماي PS02حسب طول موج بدنه 
Ta سرعت گرمايش ،Rb زمان نگهداري ،taي  و فشار نهايPa.  

ها كاهش يافته و       اندازه دانه  PS02 نيز مانند    ES02در بدنه   
ميزان نسبي عبور نـور در  . شود هاي كمتري ديده مي  تخلخل

 درصد رسـيده اسـت و       80 ميكرون به حدود     5/2طول موج   
امـا طـول مـوج قطـع        .  درصد است  60عبور در ناحيه مياني     
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ـ   . نسبت به سه بدنه ديگر كاهش يافته       اال سرعت گرمايش ب
هاي تميزي تشكيل نـشود هرچنـد رشـد           سبب شده مرزدانه  

در اين بدنه نيز نظم تـشكيل شـده در          . دانه كمتر شده است   
اثر فرايند رسوب نشاني الكتروفورتيك سبب شده است عبور         

  .و ريز ساختار نسبت به بدنه پودري افزايش يابد

  
ريزساختار و نمودار درصد نسبي عبور نور بر  -5 شكل

 زينتر شده تحت شرايط دماي ES02دنه حسب طول موج ب
Ta سرعت گرمايش ،Rb زمان نگهداري ،ta و فشار نهايي Pa.  

از آنجايي كه در دو چرخه باال رشد دانه بسيار زيـادي ديـده              
توان اين رشد دانه را به دماي باالي زينتر نسبت            شود مي   مي
چرخـه  (تري زينتر شدند      ها در دماي زينتر پايين      لذا بدنه . داد

C03 .(           در اين چرخه سرعت گرمـايش تغييـر نكـرده اسـت .
كاهش دماي زينتر سبب شده است كه رشد دانه در محدوده           

امــا همچنــان  ). 6شــكل ( نــانومتر متوقــف شــود   200
 نـسبت بـه     PS03عبور بدنه   . هاي درشت وجود دارد     تخلخل
PS02     ميكرون تغييري نكـرده، در ناحيـه    5/2 در طول موج 

تر شده و طول موج قطع  ير تئوري نزديكمياني عبور به مقاد 
همچنين هنوز يـك پيـك جـذب        . تغيير چنداني نكرده است   

شـود كـه ناشـي از          ميكرون ديده مي   3قوي در ناحيه حدود     
بدنه ) C03(براي اين شرايط زينتر     . هاي بزرگ است    تخلخل

اوليه تهيه شده در فرايند الكتروفورتيك زينتر نشد و شـرايط           
در اين شرايط سرعت گرمايش    . يير داده شد   تغ C04 زينتر به 

 تغيير داده شد    Rb و   Raاي مابين     كاهش يافت و به محدوده    
تا كاهش دماي زينتر با استفاده از كاهش سرعت گرمـايش            

  .ها حذف گردد هاي بدنه جبران شود و تخلخل

  
ريزساختار و نمودار درصد نسبي عبور نور بر  -6 شكل

تحت شرايط دماي  زينتر شده PS03حسب طول موج بدنه 
Tb سرعت گرمايش ،Rb زمان نگهداري ،ta و فشار نهايي Pa.  

 را نـشان    C04بدنـه تهيـه شـده در شـرايط زينتـر             7شكل  
بدنه خام تحت فرايند رسوب نشاني الكتروفورتيـك        . دهد  مي

اند اما زينتـر      ها كمي رشد كرده     در اين بدنه دانه   . تهيه گرديد 
هـا    مرزدانـه . انـد   شـده هـا كوچـك       بدنه بهتر شده و تخلخل    

عبـور  . تر شده و لذا طول موج قطع افزايش يافته است           منظم
هاست اما    در ناحيه مياني بهتر شده كه نتيجه كنترل تخلخل        

 ميكرون كاهش يافتـه كـه ناشـي از          5/2عبور در طول موج     
بـراي  .  نـانومتر اسـت    300هـا تـا محـدوده حـدود           رشد دانه 
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ها زمـان     ش ميزان تخلخل  افزايش چگالي بعد از زينتر و كاه      
  .نگهداري در دماي زينتر بهينه شد

  
ريزساختار و نمودار درصد نسبي عبور نور بر  -7 شكل

 زينتر شده تحت شرايط دماي ES04حسب طول موج بدنه 
Tb سرعت گرمايش ،Rc زمان نگهداري ،ta و فشار نهايي Pa.  

نمودار درصد نسبي عبور نور بر حسب طول مـوج و            8شكل  
 C05بدنه زينتر شده تحت چرخه عمليات حرارتي ريزساختار 

با افزايش زمان نگهداري در دمـاي زينتـر         . دهد  را نشان مي  
ميزان عبور نور در ناحيه مياني تغيير چنداني نكرده اما ميزان           

.  ميكـرون افـزايش يافتـه اسـت        5/2عبور نور در طول موج      
همچنين ميزان جذب نور در محدوه ميـاني نمـودار كـاهش            

هاست  هر دو مورد در اثر كنترل اندازه و ميزان تخلخل      . يافته
در تـصوير   . كه در اثر زينتر مطلوب بدنه ايجـاد شـده اسـت           

اما . شود  هاي كمتري ديده مي     نيز تخلخل  8شكل  ريزساختار  
هـا   در اثر افزايش زمان زينتر مقداري رشد غيـر نرمـال دانـه       

كنـار  هـاي بـسيار ريـز در       به طوري كـه دانـه     . شود  ديده مي 
اين رشـد غيـر نرمـال       . شوند  هاي بسيار درشت ديده مي      دانه

سبب كاهش ميزان عبور نور در ناحيه مياني نسبت به ميزان           

براي جبران اين مشكل فشار زينتر در       . عبور نور تئوري است   
  .اي افزايش يافت فرايند زينتر پالسماي جرقه

نمودار درصد نسبي عبور نور بر حـسب طـول مـوج و              10شكل  
. دهد  ريزساختار بدنه زينتر شده در شرايط فشار باالتر را نشان مي          

هاي غيرنرمال بسيار كمتر شـدند و عبـور در            با اين كار اندازه دانه    
 5/6ميزان جذب نور در ناحيـه بعـد از          . ناحيه مياني افزايش يافت   

. ميكرون كمتر شد و طول موج قطع چند نانومتر افزايش پيدا كرد           
  . شود اري رشد دانه غير نرمال ديده مياما هنوز هم مقد

ها شرايط رسوب نشاني الكتروفورتيك در ميدان      در تمام بدنه  
. متـر انجـام گرفـت        سـانتي  1 ولت و فاصله بين الكترود       70

هـا    نـشان داد كـه ايـن بدنـه        ) 9شكل  (سنجي    نتايج تخلخل 
اين اندازه تخلخل   .  نانومتري هستند  101هاي    داراي تخلخل 

توانـد سـبب رشـد دانـه غيـر نرمـال و         اوليه ميهاي  در بدنه 
هاي باقيمانـده در بدنـه زينتـر شـده            همچنين برخي تخلخل  

هـاي تهيـه شـده در          براي بدنـه   C06لذا چرخه زينتر    . باشد
  .متر تكرار شد  سانتي1 ولت و فاصله الكترود 60فرايند 

  
ريزساختار و نمودار درصد نسبي عبور نور بر  -8 شكل

 زينتر شده تحت شرايط دماي ES05حسب طول موج بدنه 
Tb سرعت گرمايش ،Rc زمان نگهداري ،tb و فشار نهايي Pa.  
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 501 و 601، 701هاي  توزيع تخلخل در بدنه -9 شكل

سازي زمان اولتراسونيك و پيرسازي در بار  بعد از بهينه
  ليتر اتانول  ميلي100 گرم آلومينا در 15جامد 

  
ر بر ريزساختار و نمودار درصد نسبي عبور نو -10 شكل

 زينتر شده تحت شرايط دماي ES06حسب طول موج بدنه 
Tb سرعت گرمايش ،Rc زمان نگهداري ،tb و فشار نهايي 

Pb.  

 را تحت چرخـه زينتـر       601ريزساختار و عبور بدنه      11شكل  
C06  با كـاهش انـدازه تخلخـل بدنـه اوليـه           . دهد   نشان مي

. تميزان تخلخل در بدنه زينتر شده نيز كاهش پيدا كرده اس          
ها كاهش يافته است و ميـزان عبـور در            رشد غير نرمال دانه   

سـطح عبـور    .  ميكرون افـزايش يافتـه اسـت       5/2طول موج   
  .ناحيه مياني نيز به مقادير باالتري افزايش يافته است

  
ريزساختار و نمودار درصد نسبي عبور نور بر  -11 شكل

 زينتر شده تحت شرايط دماي ES07حسب طول موج بدنه 
Tbايش ، سرعت گرمRc زمان نگهداري ،tb و فشار نهايي 

Pb.  

 نـانومتر در    53با كاهش اندازه تخلخل بدنه اوليه به ميـزان          
و استفاده از همان چرخه زينتـر، ميـزان         ) 9شكل   (501بدنه  

عبور از ابتداي نمـودار تـا طـول مـوج قطـع از يـك سـطح                  
شـكل  (برخوردار بوده و به ميزان تئوري افزايش يافته است          

گونه تخلخلي ديده      ريز ساختار مشاهده شده نيز هيچ      در). 12
ها نيـز ديـده    ها تميز و رشد غيرنرمال دانه شود و مرزدانه   نمي
اين ريزساختار سبب شده است كه ميزان عبور نور         . شود  نمي

لذا با كـاهش انـدازه تخلخـل        . به ميزان تئوري افزايش يابد    
زيـع تخلخـل    بدنه اوليه و ايجاد يك ريزساختار منظم و با تو         

توان در مرحله زينتـر       مناسب در مرحله ساخت بدنه اوليه مي      
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هـاي جـذبي      نيز عبور بدنه را افزايش داده و از ايجـاد پيـك           
لذا بهترين شرايط زينتر زماني مـوثر خواهـد         . جلوگيري كرد 

  .بود كه ريزساختار بدنه اوليه مناسب باشد

  
ريزساختار و نمودار درصد نسبي عبور نور بر  -12 شكل
 زينتر شده تحت شرايط دماي ES08 طول موج بدنه حسب

Tb سرعت گرمايش ،Rc زمان نگهداري ،tb و فشار نهايي 
Pb.  

نمـايي     را با بـزرگ    ES08، تصاوير ريزساختار بدنه     13شكل  
هـا    همانطور كه مشخص است مرزدانه    . دهد  بيشتر نشان مي  

گانـه   كامالً تميز هستند و ناخالصي و تخلخـل در نقـاط سـه            
  .اند  حذف شدهكامالً

هـاي مختلـف      براي مقايسه بين تغييـرات عبـور نـور در بدنـه           
 14شـكل . ها با يكـديگر مقايـسه شـدند         نمودارهاي عبور بدنه  

هايي كه با قطعه خام توليد        هاي پودري و بدنه     تفاوت بين بدنه  
  .دهد اند را نشان مي شده از فرايند الكتروفورتيك توليد شده

هاي مختلف كه بدنه خام آنهـا از           نيز عبور بدنه   15شكل  در  
طريق فرايند الكتروفورتيك توليـد شـده اسـت، بـا يكـديگر             

 ميكـرون كـه     5 تـا    3محـدوده عبـور نـور       . انـد   مقايسه شده 

محدوده مناسب براي طيف مـادون قرمـز نزديـك اسـت در         
عبور از حدوده   . تصوير با دقت بيشتري نشان داده شده است       

 ميكـرون بـا تغييـر    3وج  درصد در طـول مـ  77 درصد تا    52
  .فرايند زينتر و تهيه بدنه خام اوليه تغيير كرده است

  
 زينتر شده تحت شرايط ES08ريزساختار بدنه  -13 شكل

 و فشار tb، زمان نگهداري Rc، سرعت گرمايش Tbدماي 
  12 شكل  با بزرگنمايي باالتر نسبت بهPbنهايي 

  
تغييرات درصد نسبي عبور نور بر حسب طول  -14 شكل

هاي پودري و توليد شده  دون قرمز در بين بدنهموج نور ما
  .ها تهيه شده به روش الكتروفورتيك از بدنه
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تغييرات درصد نسبي عبور نور بر حسب طول  -15 شكل

هاي مختلف توليد شده از  موج نور مادون قرمز در بين بدنه
  .طريق فرايند الكتروفورتيك

ها دو نكته قابل توجه است يكـي پيـك جـذب            در اين شكل  
مــشخص شــده بــا ( ميكــرون 5/4نــه در ناحيــه حــدود دوگا

و يك پيك جـذب در ناحيـه حـدود          )  در شكل  R2محدوده  
، كـه   ) در شـكل   R1مشخص شده با محدوده     ( ميكرون   5/3

 مربوط مي   C-Oبه ترتيب به مد ارتعاشي و مد تقارني پيوند          
ايـن دو پيـك بـه دليـل انجـام آزمـون در هـوا ديـده                  . شود
  .شوند مي

ها نشان داد كه فاز تشكيل شـده          يكس همه نمونه  آناليز اشعه ا  
كامالً به صورت كورانـدوم بـوده و ديگـر فازهـاي آلومينـا در               

  ). 16شكل (شود  ديده نمي) البته با دقت اين آناليز(ساختار 
هاي زينتـر شـده كـه قـبالً بـه وسـيله فراينـد                از تمام نمونه  

 نشاني الكتروفورتيك شكل داده شده بودنـد بـه روش          رسوب
. چگالي سنجي ارشميدس آزمون چگالي سنجي انجـام شـد         

.  درصد به باال بودند    9/99ها داراي دانسيته نسبي       همه نمونه 
اين عدد با در نظر گرفتن دانسيته آلومينا با ساختار كوراندوم           

باشـد بدسـت    متر مكعب مي  گرم بر سانتي 987/3كه برابر با    
  .آمد

  
اختار ايجاد فاز س. ES08آناليز اشعه ايكس بدنه  -16 شكل

شده كامالً كوراندوم بوده و ساختارهاي ديگر آلومينايي 
  .شود مشاهده نمي

  گيري نتيجه -4
ــتفاده از رســوب  ــا اس ــسيل   ب ــك در پتان ــشاني الكتروفورتي ن

متـر     سـانتي  1 ولت و فاصله بين الكترودهـاي        50الكتريكي  
با زينتـر   .  نانومتر رسيد  53اندازه تخلخل بدنه بدست آمده به       

 دقيقه  15 درجه سلسيوس به مدت      1350 در دماي    اين بدنه 
اي با ميـزان       درجه بر دقيقه، بدنه    50و با سرعت گرم كردن      

 ميكـرون   5/2 درصـد در طـول مـوج         80عبور نور بـاالتر از      
  .بدست آمد

  مراجع
[1] Harris DC," Materials for Infrared 

Windows and Domes: Properties and 
Performance" SPIE Press. 1999. 

[2] Schmid F, Khattak CP, Rogers HH, et al. 
"Current status of very large sapphire 
crystal growth for optical applications", 
pp 70–76, 1999. 

[3] Krell A, Blank P, Ma H, et al " 
Processing of High-Density 
Submicrometer Al2O3 for New 
Applications." J Am Ceram Soc, Vol 86, 
pp 546–53, 2003. 

[4] Bernard-Granger G, Guizard C, 



  علم و مهندسي سراميك

 

  61  1396    بهار1ي  شماره   6ي  دوره
 

 

Monchalin N. "Sintering of an Ultrapure 
α-Alumina Powder: II. Mechanical, 
Thermo-Mechanical, Optical Properties, 
and Missile Dome Design". Int J Appl 
Ceram Technol,Vol 8:, pp 366–382, 
2011. 

[5] Wei GC, Hecker A, Goodman DA. 
"Translucent polycrystalline alumina 
with improved resistance to sodium 
attack". J Am Ceram Soc, Vol 84, pp 
2853–2862, 2001. 

[6] Scott C, Kaliszewski M, Greskovich C, 
Levinson L. "Conversion of 
Polycrystalline Al2O3 into Single-Crystal 
Sapphire by Abnormal Grain Growth". J 
Am Ceram Soc, Vol 85, pp 1275–1280. 
2002.  

[7] Krell A, Schädlich S." Nanoindentation 
hardness of submicrometer alumina 
ceramics". Mater Sci Eng A , Vol 307, pp 
172–181. 2001. 

[8] Peelen JGJ, Metselaar R. "Light 
scattering by pores in polycrystalline 
materials: Transmission properties of 
alumina". J Appl Phys,Vol 45, pp 216–
220. 1974.  

[9] Apetz R, van Bruggen MPB. 
"Transparent Alumina: A Light-
Scattering Model". J Am Ceram Soc, Vol  
86, pp 480–486. 2003.  

[10] Du H." Mie-Scattering Calculation". 
Appl Opt 43:1951, 2004. 

[11] Krell A, Klimke J, Hutzler T." Advanced 
spinel and sub-μm Al2O3 for transparent 
armour applications" J Eur Ceram Soc, 
Vol 29, pp 275–281, 2009. 

[12] Yang Q, Zeng Z, Xu J, et al. "Effect of 
La2O3 on Microstructure and 
Transmittance of Transparent Alumina 
Ceramics". J Rare Earths, Vol  24, pp 72–
75, 2006. 

[13] 13. Powers R, Mitoff S, King R, 
Bielawski J A "beta-alumina fabrication 
scheme with some special features". 
Solid State Ion , Vol 5, pp 287–290, 
1981. 

[14] Zeng W, Gao L, Gui L, Guo J "Sintering 
kinetics of α-Al2O3 powder". Ceram Int, 

Vol  25, pp 723–726. 1999.  
[15] Li J, Ye Y. "Densification and Grain 

Growth of Al2O3 Nanoceramics During 
Pressureless Sintering". J Am Ceram Soc, 
Vol 89, pp 139–143, 2006. 

[16] Milani M, Zahraee SM, Mirkazemi SM. 
"Influence of Electrophoretic deposition 
parameters on pore size distribution of 
doped nano alumina paltes". Ceramics-
Silikáty, Vol 60, pp 299-307,2016. 

[17] Harris DC. "Durable 3-5 μm transmitting 
infrared window materials". Infrared 
Phys Technol, Vol  39, pp 185–201, 
2016. 

[18] Tropf WJ, Harris DC. "Mechanical, 
Thermal And Optical Properties Of Yttria 
And Lanthana-Doped Yttria". pp 9–19, 
1989. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


