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  سرامیک مانند کاربردهایی در  اي مالحظه قابل طور به اخیرا شفاف هاي سرامیک
  مطالعه و بحث مورد شفاف هاي پنجره برشی، ابزارهاي لیزرها، در شفاف هاي

  نظیر بی اپتیکی و مکانیکی خواص ترکیب خاطر به سافایر .است گرفته قرار جدي
  دیودها و الکترواپتیکی صنایع در صنعتی، و علمی هاي زمینه در گسترده طور به

  مناسب سطحی عملیات به نیاز سافایر اصلی، کاربردهاي اکثر در .شود می استفاده
  آماده عملیات تحقیق این در منظور همین به .دارد مناسب شده تمام سطح و

 8 و 14 ،30 ترتیب به پودرهاي از استفاده با سطح گرند با ابتدا سافایر سطح سازي
  پولیش جهت ادامه در و شد انجام چدنی پایه روي بر سیلیسیم کاربید میکرون

  از استفاده با ها نمونه .شد استفاده درصد 5 کلوئیدي سیلیکاي محلول از سطح
  ساعت 16 مدت به دقیقه بر دور 100 سرعت و اورتان پلی جنس از پولیشري

  با نوري خواص بهبود منظور به پولیش مرحله اتمام از بعد ها نمونه  .گردید پولیش
   .شدند اچ 1 به 3 فسفریک اسید به سولفوریک اسید نسبت با اسیدي محلولی

 روبشی، الکترونی  میکروسکوپ نوري، میکروسکوپ هاي آزمون به مربوط نتایج
  با آمده دست به هاي نمونه که داد نشان اینترفرومتري و اتمی نیروي میکروسکوپ

  نوري خواص و زبري عدد سطح، کیفیت داراي مرجع نمونه با مقایسه در  روش این
 باشد می مطلوبی بسیار

 چکیده

  آلومیناي .است شفاف سرامیک یک )سافایر-آلومینا( کریستال تک مینیومآلو اکسید
  صنایع در استفاده مورد شفاف هاي سرامیک بیشترین از یکی عنوان به اخیرا شفاف
  ساخت نیز و اپتیکی هاي پنجره ساخت در آن کاربرد عمده .است شده مطرح اپتیک

  نوري و مکانیکی خواص کریستال تک سافایر همچنین .باشد می ها هادي نیمه
  هاي سیستم هوافضا، قبیل از پیشرفته صنایع در آن کاربرد باعث که دارند مناسبی

  هاي پنجره لیزرها، دیودي ابزارهاي و دیودها باال، توان با هاي لیزر نظامی، نوري
  نوري هاي پنجره نظیر کاربردها این از بعضی در .است شده ها هادي نیمه و اپتیکی

 اصلی معیار سطحی عیوب کمترین با مناسب سطح ایجاد و سطحی کاري تمام
  .است نیاز مورد باال کیفیت با و صاف سطحی کاربردها این از بسیاري در.[1]است
 80 از بیش می تواند الکتریکی نوري کاربردهاي در شده پولیش و صاف سطح ایجاد
  تمام ایجاد منظور به پولیش مناسب روش انتخاب اینرو از.گردد شامل را هزینه درصد
  بلکه دارد دنبال به را اپتیکی هاي پنجره کیفیت ارتقاء تنها نه مناسب سطحی کاري
  که گردد می محصوالت شده تمام قیمت و تولید هاي هزینه چشمگیر کاهش باعث
 .[2]می شود محسوب صنایع در رقابت اصلی عامل
  با ماده تولید باعث (CMP) شیمیایی مکانیکی پولیش تکنیک از استفاده      

  .شود می تر سریع پولیش سرعت و کمتر العاده فوق هزینه با باال، سطح کیفیت
 نیمه نظیر مختلفی مواد براي گذشته دهه دو در گسترده طور به CMP تکنیک

  هاي دیسک حتی و ها پالستیک خاص، فلزات ها، شیشه ها، کریستال هادي ها،
  بهتر برداشتن ماده، به کمتر خسارات خاطر به که است شده استفاده کامپیوتري

   .[2]باشد می تر پایین هزینه و باالتر راندمان پولیش، باالتر سرعت سطحی، عیوب
  استفاده کلوئیدي سیلیکاي محلول از سافایر سطح پولیش جهت مطالعه این در      
  شیمیایی مکانیکی فرآیندهاي به وابسته SiO2 و Al2O3 بین برهمکنش .است شده
 سختی سافایر اگرچه .هستند پیچیده ها برهمکنش این که باشد می فرآیند این حین

  سیلیکا با سافایر کردن پولیش سرعت هم باز ولی دارد سیلیکا به نسبت باالتري
 CMP فرآیند که است پذیرش قابل معموال محققان توسط نکته این .است باال نسبتا
 ارائه زیر در که باشد می سافایر ذرات و سیلیکا بین شیمیایی واکنش یک با همراه
 Al2O3+2SiO2+2H2O=Al2Si2O7.2H2        :است شده
  تشکیل سافایر سطح روي بر هیدراته آلومینیوم سیلیکات 1واکنش به توجه با      

  ترکیب که باورند این بر محققان .دارد طبیعی کائولین با مشابه ساختار که شود می
Al2SiO5 حاوي پولیش سیستم در نیز آلومینیوم سیلیکات یا Al2O3 و SiO2 و  

H2O ترکیبات .شود می تشکیل Al2SiO5 و Al2Si2O7.H2O نظر از  
  حین در سافایر سطح دماي به نزدیک که کلوین 400 حدود دماي در ترمودینامیکی

  انتخاب محققان نظر به توجه با اما .شود می تشکیل باشد می پولیش فرآیند
Al2Si2O7.2H2O پولیش سیستم در پایداري ترکیب واکنش، محصول عنوان به  

 SiO2 مول شش با Al2O3 مول هر و باشد می H2O و SiO2 و Al2O3 حاوي
  .[3]کند می برقرار پیوند
  کرده پیشنهاد را اتمی مقیاس یک در مکانیکی سایش مکانیزم دیگر محققان      

  برخورد و برهمکنش سافایر سطح هاي اتم با کلوئیدي محلول سیلیکاي ذرات .اند
  .شد خواهد نفوذي فرآیندهاي نتیجه در و اتمی تبادل باعث همین و کرده

  کمی تعداد برداشتن باعث نهایتا و اي نقطه عیوب تولید به منجر بیشتر برخوردهاي
 می سطحی پولیش هیدروترمال، سایش مدل براساس .شد خواهد همسایه هاي اتم از

 محلول فشار و دما مناطق این در کندکه تولید میکرون ابعاد حد در مناطقی تواند
  نوك در خصوص به Al2O3 و SiO2 شرایطی چنین بروز نتیجه در .یابد می افزایش
  آلومینیوم ترکیب مناطق همین در نتیجه در .شوند می حل آب در کریستالی سطوح

  است مطلب این بر مبتنی دیگر نظریه یک .[4]گرفت خواهد شکل هیدراته سیلیکات
  یا تتراهدرون شبکه در سیلیسیوم هاي اتم جایگزینی وسیله به آلومینیوم هاي اتم که

   .[5]شود می برداشته اکتاهدرون شبکه در نشین بین اتم یک تولید

 مقدمه

 میلی 3 ارتفاع و متر سانتی 2 قطر با سافایر جنس از شکل دیسکی هاي نمونه 
  بر متقارن صورت به چدنی پایه روي بر شده تهیه هاي نمونه .گردید تهیه متر

  صفر و ها نمونه ارتفاع کردن یکسان منظور به .شد چسبانده اپتیکی اصول طبق
 برداري الیه ماشینکاري عملیات از استفاده با ها نمونه سطح روي از ، شعاع کردن

 .گرفت صورت
 چدنی پایه روي بر میکرون 12 آلومینا ذرات از استفاده با گرند عملیات ابتدا در

  و سافایر حد از بیش سختی علت به رفت می انتظار آنچه طبق که شد انجام
  با  ذرات این با گرند عملیات سافایر جنس با ساینده ذرات جنس بودن همسان
 روي بر تمرکز گرفته صورت مطالعات طبق بنابراین .نگرفت صورت موفقیت

  صورت سیلیسیوم کاربید مثل آلومینا از تر سخت ذرات از استفاده با آزمایشات
  مدت به سیلیسیوم کاربید میکرون 30 پودر با ابتدا ها نمونه منظور این به .گرفت

 سطحی و گردد حذف ماشینکاري به مربوط خطوط تا گردید یکنواخت دقیقه 30
 کاربید میکرون 14 پودر با آمده دست به سطح سپس .آید دست به صفر شعاع با

 حذف میکرون 30 پودر به مربوط اثر سطح تا شد گرند ساعت 4مدت به سلیسیوم
 با آمده دست به سطح .رود بین از حدودي تا قبلی سطح به مربوط ماتی و شده
  تقریبا سطحی تا شد گرند ساعت 6 مدت به سیلیسیوم کاربید میکرون 8 پودر

  30 پودر با گرند از پس همچنین .آید دست به پولیش براي آماده اي آینه و شفاف
 به اي دقیقه 45 فواصل در ، میکرون 8 و 14 پودر با گرند مرحله در و میکرون

 سولفوریک اسید نسبت با اسیدي محلول با تماس در ها نمونه سطح دقیقه 5 مدت
 نانو محلول با ها نمونه پولیش .گرفت قرار 1 به 3 غلیظ فسفریک اسید به غلیظ

  پولیشري از استفاده با ها نمونه .گرفت انجام درصد 5 غلظت با کلوئیدي سیلیکاي
 .گردید پولیش ساعت 16 مدت به دقیقه بر دور 100 سرعت و اورتان پلی جنس از

 اسیدي محلولی با نوري خواص بهبود منظور به پولیش مرحله اتمام از بعد ها نمونه
 تهیه هاي نمونه .شدند اچ 1 به 3 فسفریک اسید به سولفوریک اسید نسبت ،با

  نوري میکروسکوپ ،آزمون اینترفرومتري آزمون تحت چشمی بازرسی از بعد شده
  قرار اتمی نیروي میکروسکوپ ،آزمون روبشی الکترونی  میکروسکوپ ،آزمون
 گرفت

 30 ذرات سایش اثر در که باشد می سطح حد از بیش زبري کننده تایید الف1شکل
  8 پودر با گرند شود، می دیده  ب1 شکل در که همانطور .است گردیده ایجاد میکرون
 آمده دست به سطح و است گردیده سطح کیفیت در چشمگیري بهبود باعث میکرون

 تصاویر از که همچنان .باشد می برفکی یا پرتقالی پوسته مورفولوژي با سطحی داراي
 تأثیر نوري میکروسکوپ آزمون به مربوط تصاویر در کردن اچ عملیات باشد می مشخص
   .دهد نمی نشان را چندانی

  با سطح پولیش از بعد آمده دست به سطح باشد می مشخص 2 شکل از همانطورکه
  خطوطی ولی باشد می مناسب اپتیکی کاربردهاي براي و است مطلوبی تقریبا کیفیت
 دست به سطح .است مشاهده قابل مربوطه تصویر در پولیش عملیات از حاصل موازي
  بسیار اپتیکی کاربردهاي براي و است عالی کیفیت با سطحی اچ و پولیش از بعد آمده

 است مشاهده قابل ب2 شکل در که پولیش عملیات به مربوط خطوط و باشد می مناسب
  روبشی الکترونی  میکروسکوپ تصویر مقایسه .است گردیده حذف اچ عملیات از پس

  علی اچ عملیات که داد نشان )اچ بدون( شده پولیش نمونه با شده اچ و پولیش نمونه
  طور به نداد، نشان را مشهودي تاثیر نوري میکروسکوپ تصاویر در که این رغم

 .است گردیده ها نمونه سطح کیفیت بهبود باعث چشمگیري
 میکرون 30 ذرات سایش اثر در که باشد می سطح حد از بیش زبري کننده تایید3 شکل
  30 پودر با شده گرند هاي نمونه براي آمده دست به زبري عدد .است گردیده ایجاد

 .باشد می نانومتر 172 با برابر میکرون
  چشمگیري بهبود باعث میکرون 8 پودر با گرند است مشخص الف4 شکل از همانطورکه

  پایین بسیار زبري عدد داراي مرحله این در ها نمونه سطح .است گردیده سطح زبري در
 آمده دست به زبري عدد .باشد می میکرون 30 پودر با شده گرند سطح به نسبت تري
  با مقایسه در که باشد می نانومتر 76/0 با برابر میکرون 8 پودر با شده گرند سطح براي
 .است شده کوچکتر برابر 250 تقریبا میکرون 30 پودر با شده گرند نمونه

  سطح زبري در بهبود باعث پولیش عملیات باشد می مشخص ب4 شکل در همانطورکه
  می نانومتر 43/0 زبري عدد داراي مرحله این در آمده دست به سطح و است گردیده
   .است شده نصف تقریبا میکرون 8 پودر با شده گرند نمونه با مقایسه در باشدکه

  گردیده سطح زبري در بهبود باعث اچ و پولیش عملیات که است مشخص الف5 شکل در
  در باشدکه می نانومتر 38/0 زبري عدد داراي مرحله این در آمده دست به سطح و است

 است این دهنده نشان مطلب این .است داشته اندکی کاهش شده پولیش نمونه با مقایسه
 خواص بهبود باعث همچنین و داشته سطح زبري روي بر اندکی تاثیر اچ عملیات که

 آزمون از حاصل نتایج با آمده دست به نتایج و شود می سطح کیفیت اندك بهبود و نوري
 .دارد هماهنگی روبشی الکترونی  میکروسکوپ

  پولیش و پولیش نمونه در امواج تداخل از حاصل هاي رینگ که هد د می نشان 6 شکل
  است مطلب این موید که باشد می تر شارپ و تر موازي مرجع نمونه به نسبت شده اچ و

  نیز مرجع نمونه به نسبت حتی و بوده مطلوب بسیار حاصل هاي نمونه نوري خواص که
  هاي نمونه براي PV عدد که داد نشان آزمون این از حاصل نتایج .دارد بهتري کیفیت
  .باشد می 739/0 و 349/0 ،613/0 با برابر ترتیب به مرجع و اچ و پولیش پولیش،

  با برابر ترتیب به مرجع و اچ و پولیش پولیش، هاي نمونه براي RMS عدد همچنین
  پولیش عملیات که است مطلب این دهنده نشان که باشد می 098/0 و 045/0 ،077/0

 .باشد می ،مناسب مطلوب سطحی ایجاد جهت شده گرفته کار به اچ و
  روبشی، الکترونی  میکروسکوپ نوري، میکروسکوپ هاي آزمون به مربوط نتایج

  این با آمده دست به هاي نمونه که داد نشان اینترفرومتري و اتمی نیروي میکروسکوپ
  بسیار نوري خواص و زبري عدد سطح، کیفیت داراي مرجع نمونه با مقایسه در  روش

 .باشد می مطلوبی
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میکرون،   8گرند شده با پودر )تصاویر میکروسکوپی نیروي اتمی نمونه هاي الف:  4شکل
 پولیش شده)ب

 مرجع)پولیش و اچ شده، ب) تصاویر میکروسکوپی نیروي اتمی نمونه هاي الف: 5شکل

  30 پودر با شده گرند هاي نمونه براي اتمی نیروي میکروسکوپی تصاویر :3شکل
 میکرون

 مواد و روش ها

  متر میلی 3 ارتفاع و متر سانتی 2 قطر با سافایر جنس از شکل دیسکی هاي نمونه 
  طبق بر متقارن صورت به چدنی پایه روي بر شده تهیه هاي نمونه .گردید تهیه

  کردن صفر و ها نمونه ارتفاع کردن یکسان منظور به .شد چسبانده اپتیکی اصول
 صورت برداري الیه ماشینکاري عملیات از استفاده با ها نمونه سطح روي از ، شعاع
   .گرفت

 ج ب الف

  شده، اچ و پولیش )ب شده، پولیش)الف هاي نمونه اینترفرومتري آزمون تصاویر  :6شکل
 مرجع )ج
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