
)SEMبا استفاده از میکروسکوپ الکترونی (کوبیک زیرکونیاشناسایی و تشخیص

چکیده
شناسان با تجربه ایست که حتی گوهررسند تا اندازههاي ایران و جهان به فروش میدر بازاربه عنوان بدلتنوع سنگ هایی که امروزه، 

رشناسی، روش هاي آزمایشگاهی غیر تخریبی جدیدي به منظور شناخت و اندازد. با پیشرفت روزمره علم گوهرا نیز به اشتباه می
هاي معتبر هاي نوین و دقیق شناسایی در آزمایشگاههاي گوهري ارائه شده است. میکروسکوپ الکترونی یکی از ابزارتشخیص سنگ

با استفاده از کوبیک زیرکونیامطالعهدر این مطالعه براي نخستین بار در ایران به شناسی در سطح جهان به شمار می آید.گوهر
نتایج تحقیقات در خصوص نمونه مورد مطالعه پرداخته شده است.1میکروسکوپ الکترونی و طیف سنجی پراش انرژي پرتو ایکس

و همچنین نشان می دهد که بوسیله طیف سنجی پراش انرژي پرتو ایکس می توان شناسایی کمی و کیفی ترکیبات در سطوح اصلی 
را انجام داد.اسایی نوع کوبیک زیرکونیا با توجه به نوع تثبیت کننده مربوطه شن

کلید واژه 
)SEMکوبیک زیرکونیا، ایتریم، بهسازي شده، میکروسکوپ الکترونی(

قدمهم
شکست باالي آن، ، این کانی به دلیل بی رنگ بودن، پاکی و ضریب1976پس از ورود کوبیک زیرکونیا به بازار سنگ هاي گوهري در سال 

، رنگی و بی رنگ، 2CZمیلیون قیراط 60به سرعت به عنوان یک بدل مناسب براي الماس شناخته شد. امروزه به طور متوسط، سالیانه 
، کانی آن در طبیعت یافته شد، براي اولین 1937تولید و در صنعت جواهرات و زینت آالت مورد استفاده قرار می گیرد. زیرکن که در سال 

به عنوان یک کانی گوهري مورد تراش قرار گرفت، زمانی که براي اولین بار امکان رشد بلور زیرکن در آزمایشگاه فراهم 1969بار در سال 
. )1(شکلرنگی نیز فراهم آمدCZآمد. با افزودن عناصر ثانویه نظیر سریم، کرومیم، نئومیدیم، اربیوم و تیتانیوم در حین رشد، امکان تولید 

سایی نمونه هاي تراش خورده کیوبیک زیرکونیا از الماس، از طریق چگالی آن غالبا کار آسانی به شمار می رود، اما در شرایطی که مواد شنا
غییر تثبیت کننده مانند ایتریم با مقدار زیاد در مرحله رشد بلور به محلول اضافه شود، چگالی نمونه را تغییر داده و خود به تنهایی باعث ت

نمونه می گردد. رنگ
شناسایی می نماییم، فرایند شناسایی سنگ خاتمه نیافته و می بایست نسبت CZدر هنگامیکه با استفاده چگالی ویژه، سنگی را با عنوان 

ر اقدام نمود که این امر به روش هاي گوهرشناسی کالسیک امکان پذیر نبوده و تنها با روش هاي آزمایشگاهی میسCZبه شناسایی نوع 
و CZشناسایی فرایند رشد بلور در وشخیص تشناسی به هاي نوین گوهردر این مقاله تالش شده است تا با معرفی یکی از روشمی گردد. 

.پرداختبا توجه به تثبیت کننده مورد استفاده با تکیه بر آزمایشهاي میکروسکوپ الکترونی CZشناسایی نوع 

ا) تنوع رنگ در کوبیک زرکونی1شکل 

:مواد و روشها

: تجهیزات. 1

١ -(EDS)ray spectroscopy-dispersive X-Energy

٢Cubic Zirconia



تحقیق عبارتند از:این تجهیزات مورد استفاده در 
GIAاسپکتروسکوپ دستی مدل -الف

GIAرفرکتومترمدل -ب

3GIAمیکروسکوپ آزمایشگاهی مدل -ج

و ساخت کشور چکEDSمجهز بهTScanمدلSEMمیکروسکوپ الکترونی -د

:مورد مطالعهنمونه. 2
شود. از جمله نمونـه هـایی کـه بـه     ی ه هاي سنگ وکانی  متفاوتی به منظور شناسایی به آزمایشگاه هاي دانشگاه تهران ارائه مروزمره، نمون

و بـه رنـگ زرد   قیـراط 3.05) بـه وزن  2بودن نمونه به این مرکز فرستاده شد، نمونه زیر (تصویر شـماره  اصلمنظور شناسایی و تشخیص
.  می شودمقاله به بررسی نتایج حاصل از شناسایی این نمونه پرداخته این سبز بود که دربه مایل 

)ابعاد(شناسایی) نمونه ارائه شده به دانشکده معدن دانشگاه تهران جهت 2تصویر شماره 

روش ها:. 3
هاي مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:شرو
شناسی کالسیکهاي گوهرروش

و مقایسه ضریب انتقال احتمالیزیر میکروسکوپ، استفاده از رفرکتومتر، شناسایی زوناسیون نمونهي درونگیرها و تخلخل هابررسی 
. بر اساس مطالعات گوهرشناسی کالسیک، نمونه ارجاع داده شده به باشندمیCZهاي کالسیک شناسایی همگی از روش،حرارتی

ود. تخلخل بو فاقد هر گونه5.9، چگالیOTLآزمایشگاه داراي ضریب شکست 
هاي آزمایشگاهیروش

دستگاه به منظور شناسایی هر چه این. استشناسی ) از جمله تجهیزات نوین مورد استفاده در علم گوهرSEMمیکروسکوپ الکترونی (
گیرند. در شناسایی ها مورد استفاده قرار میهاي کانیها و درونگیرهاي گوهري و یا انجام تحقیقات پیشرفته بر روي تخلخلدقیق تر سنگ

از سازي شده با بزرگنمایی پایین، میکروسکوپ الکترونی هها در راستاي تشخیص نواحی ب، با توجه به نیاز به بررسی بافت نمونهنمونه
- قرار میعناصر موجود در اختیاردربارهاي سطح نمونه اطالعات کاملی . میکروسکوپ الکترونی با آنالیز نقطهاهمیت باالیی برخوردار است

آورد.ها را فراهم میاطالعات کاملی از نمونه،دهد. این روش کامال غیر تخریبی بوده و در زمانی کم

بحث 
رفرکتومتر معمولی امکان پذیر نبوده و نمونه چگالی مخصوصی باالتر از حد انتظار با دستگاه CZاندازه گیري ضریب شکست از آنجایی که 

هاي انجام شده با استفاده از آنالیزدرخواست مشتري، نمونه به وسیله میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار گرفت. را نشان می داد، بنا به 

۱-DLScope Microscope



نمونه مورد ترکیب شیمیایی دربارهبوده و طیف سنجی پراش انرژي پرتو ایکس اطالعاتی و کیفی میکروسکوپ الکترونی به صورت کمی 
نمایی باال در میکروسکوپ الکترونی به شناسایی هر چه دهد. الزم به ذکر است که بزرگختیار قرار میها در ابر اساس ارتفاع پیکمطالعه

نماید.کمک بسیاري می،هاتر ساختار و بافت نمونهدقیق
رنتایج بدست آمده از طیف سنجی پراش پرتو ایکس پرداخته شده است. یدر زیر به تفس

) با 3و2هاي (تصویردر دو سطح متفاوت نمونهقایسه نتایج حاصل از طیف سنجی پراش انرژي پرتو ایکس ) م4و 3تصویر هاي شماره 
SEMاستفاده از دستگاه 

، ایتریم و اکسیژن می باشد. بنابر این مشاهدات، نتیجه می شود که زیرکنشاملمطالعهموردنمونهدهندهتشکیلاصلیعناصر
است که رنگ زرد متمایل به سبز آن، ناشی از وجود عنصر ایتریم می زیرکونیا با فرمول شیمیایی کوبیکنمونه ذکر شده، 

استفاده می شود که در این نمونه به دلیل درصد باالیی که دارد، CZدر رشد بلور باشد. ایتریم غالبا به عنوان یک تثبیت کننده 
ل کرده است.همچنین به عنوان یک عامل رنگ دهنده عم

5ثبیت کننده هاي اکسید زیرکن به تدارند. در رشد بلور زیرکن، تثبیت کننده ها نقش اساسی را درپایدار نگه داشتن پیوند هاي 
ناسی دسته کلی تقسیم می شوند: ایتریا، کلسیا، مگنزیا، سریا و آلومینا. شناسایی این اکسید هاي تثبیت کننده به روش هاي گوهرش

کالسیک امکان پذیر نبوده و تنها با روش هاي آزمایشگاهی میسر می گردد. 

طیف سنجی پراش انرژي پرتو ایکس در دو نمونه نشان می دهد که درصد ایتریم در ترکیبات نمونه بیشتر از آن ، 4و 3از مقایسه تصاویر 
معرفی کرد. به عبارت دیگر، حضور بارز ترکیب ایتریا در نتایج آنالیز شناسایی و"کوبیک زیرکنیا"است که بتوان نمونه را صرفا تحت نام 

تثبیت شده با ایتریم) شناسایی می گردد.(زیرکونیا YSZاین رو نمونه می بایست به عنوان ازقابل انکار نبوده، 

3تصویر  4تصویر 



نحوه پایدارسازي زیرکنیا به وسیله ایتریا-5تصویر شماره 

چنیندهدمینمایشوضوحبهراایتریموزیرکنعناصرهمگنپراکنشکهباشدمیاصلیعناصردگیپراکننقشه،6شمارهتصویر
.باشدمیایتریماکسیدبازیرکناکسیدترکیباتواکنشازناشیوآزمایشگاهیمحیطدرتنهازیرکندرایتریمعنصرهمگنپراکنش

نتایجرد در آن غالبا از عناصر سریم و یا کرمیم استفاده می شود که در هیچ یک از بی رنگ بوده و به منظور ایجاد رنگ ززیرکونیاکوبیک
بااليدرصدکهشودمیبرآوردچنینشدهانجاممطالعاتبنابر. نشدمشاهدهس، اثري از آنهاایکپرتوانرژيپراشسنجیطیفازحاصل
.استشدهسبزبهایلمتمزردرنگبهآنتمایلونمونهرنگتغییرباعثایتریمعنصر

پراکندگی زیرکن در نمونه-بپراکندگی ایتریم در نمونه-الف
) نقشه پراکندگی عناصر ایتریم و زیرکن در نمونه6تصویر شماره 

نتیجه گیري
و سپس، براي شناسایی نوع در تحقیقات حاضر؛ با هدف تمایز زیرکونیوم و کوبیک زیرکونیا از الماس، از چگالی ویژه ترکیبات فوق 

در این راستا، میکروسکوپ الکترونی، به دلیل دقت باال در کوبیک زیرکونیا، از آزمایشهاي میکروسکوپ الکترونی استفاده شده است. 



به ا کوبیک زیرکونیاندازه گیري ویژگی هاي کمی و کیفی نمونه هاي گوهري و آنالیز غیر تخریبی آن، دستگاه مناسبی براي شناسایی 
شرح ذیل می باشد:

بوسیله طیف سنجی پراش انرژي پرتو ایکس شناسایی کمی و کیفی ترکیبات سنگ زیرکونیوم بویژه در کوبیک زیرکونیا با دقت )1
باال امکان پذیر می باشد.

نده هاي مصرفی از الماس امکان پذیر می باشد ولی با توجه به مقدار کمی تثبیت کنCZاگرچه با استفاده چگالی ویژه، تمایز )2
و شرایط رشد بلور آن اقدام نمود که این امر به روش هاي گوهرشناسی CZنوع ها، ضروري است تا نسبت به شناساییCZدر 

میسر می گردد. با تکیه بر آزمایشهاي میکروسکوپ الکترونیکالسیک امکان پذیر نبوده و تنها با روش هاي آزمایشگاهی بویژه 
نقشه پراکندگی سطوح اصلی، همگن بودن نمونه به خوبی قابل تشخیص می باشد.با استفاده از تهیه )3
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