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  م٢٥/٠١/٢٠٠٩              ديپلوم انجينير کريم عطائی
  مطبوعات سويساز 
  

  اثبات عشق از البراتوار
  آلماس های مصنوعی آهسته، آهسته در رشتۀ زيورات راه می يابد

  
اری از امور تخنيکی بکار برده در بسيکريستل های مصنوعی امروز .  خواهدآلماس توليد کردن ديگر جادوگری نمی

  . ند بدون اينکه مشهود باشد از کجا بدست آمده ادنراه می يابی  و غالباً هم از البرا توار به جواهر فروشندمی شو
  

     
  ) .ميلی متر٤قطر ( کرات ٠،٣دارای ) synthese (چهار عدد آلماس های سنتری

  آلمای های طبيعیمانند آلماس های البراتوار عين صفات اوپنيکی، کمياوی و فزيکی را نشان می دهند 
  

رنگ آبی  که ) Wittelsbacher(ويتلسبخر.  جهان ليالم گرديدکريمۀقيمت ترين حجرقبل از مدت کوتاه در لندن 
اينکه با اين جوهر سخن از .  کرد تبديل راشملينون دالر مالک٢٤وقتی ملکيت شاهان مختلف اروپائی بود در برابر

همچنان در  .ی شود ناميده مکريمه حجريک آلماس قيمت بها در بين است، تصادف نيست زيرا اين آلماس پادشاِه
 بلکه از لحاظ صفات  آن ولی نه از لحاظ جاليش اش يا قدرت سمبولیدارد خود را حلقات محققين جايگاه خاص 

در برابر حرارت و مقاومت در برابر فشار بهتر آن  هادی بودن وسختی بی حد .  مشخص می سازدراآنرا فزيکی که 
 آن  کيفيت کهآلماس طبيعیدر حال . يديال تشخيص می دهدمادۀ اوليه ِاآن را برای بکار بردن در موارد زياد به حيث 

از همين لحاظ گروپ های مختلف محققين  بعد از جنگ جهانی دوم در . ش زياد استبهاي  باشدخوبنه چندان  هم
از آن به . م به آن مؤفق نيز گرديدند١٩٥٠در البراتوار توليد کنند که در سالهای آلماس را جستجوی راهی بودند تا 

گردد پرورش  ين است که در ضمن می تواند آلماسِ  پيامد جانبی ا.اين طرف متود های توليد رو به بهتر شدن استند
  .  تفاوت نداردکريمه ظاهراً که درجملۀ جوهرات جای گرفته و از حجرۀ 

  

  کرات های زياد درظرف روزهای کم
ی مصنوعی خود را که کمتر از يک ميلی متر بزرگ بودند، م کپنی جنرال الکتريک اولين آلماس ها١٩٥٤در سال 

 که در مرکز آن  توليد می گرديدنداين آلماس ها توسط يک ماشين بزرگ فشاِر هيد راوليک. به جهان معرفی کرد
محققين با اين وسيله شرايطی را تقليد می کردند که تحت آنها در .   شدکاربن در ظرف ساعت ها به آلماس تبديل می

 ٦٠ و فشاربه الی ١٣٠٠در اين عمق درجۀ حرارت به . کيلومتر عمق زمين آلماس به وجود می آيد٢٠٠ الی ١٥٠
 برای اينکه يک .هزار مرتبه از فشار هوا در روی زمين بيشتر است، می رسند٦٠ که )واحد مقياس فشار(رکيلوبا

در ) Synthese(اين موازنۀ حساس در سنتز.  باشندآلماس نمو کرده بتواند بايد فشار و حرارت دقيقاً  با هم وفق داشته
 سطوح  بهنه   ودصرف آنگاه اتوم های کاربن به ترکيب آلماس قيمت بها منجر می گرد. البراتوار بايد حفظ گردد

  .گرافيت ارزان که باالی هم قرار داشته باشند
رت و فشار بلند تا اندازۀ پخته شده اند با انکشاف بيشتر توسط انجينيرهای روسی و امريکائی، امروز سنتز های حرا

 گرام که ٠،٢ کرات مساوی است به ١(آلماس های کرات زياد و کيفيت خوب تو ليد شده می توانند که زريعۀ آنها 
 خاکه آلماس، ندرتاً  ، اکثراً  در سنتز).ميلی متر قطر٧قابل مقايسه می باشد با يک آلماس پالش شده به بزرگی تقريبی 

يک ورقک ) تبلور(برای کريستل سازی نقطۀ آغاز . رافيت در کورۀ ذوب فلزتحت فشار قرار داده می شودهمچنان گ
پروسه مصنوعی نسبت به پروسۀ طبيعی زود تر اجرا می . انباشته می شوندآن اتوم های کاربن باالی آلماس است که 

 روز ضرورت ٧ تا ٤ کرات ٣اس خام به بزرگی برای توليد آلم. گردد ولی نه آنچنان زود که توليد کننده آرزو دارد
قيمت يک حجر رنگه تقريباً  سوم حصۀ آن است که برای يک آلماس طبيعی از : بوده و نرخ آن نيز قابل توجه است
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 بزرگترين توليد کنندۀ آلماس است که در امريکا گيميسيساقالً اين گفتۀ کمپنی . عين رقم قابل پرداخته می باشد
   . استمصنوعی زيورات

. امروز در صنعت، آلماس سنتِز حرارت وفشار بلند از همه بيشتر در برمه کاری، تراش يا برش بکار برده می شود
برای اين . حرارتی و الکترونيک کريستال ها  بسيار کوچک هستندکار های های امور اوپتيک ، برای بسياری از کار
 در اين از ده سال به اين سو. باشندنچند سانتی متر بيش از  ضرورت استند که دارای بزرگی نازکمنظور ورقه های

يک مخلوط داغ گاز :  بکار گرفته می شود)chemical vapour desposition, CVP( انفصال مراحل گازطريق
ً  ميتان و هايد روژن، تحت فشار عادی از طريق يک که دارای کاربن باشد ، اکث تحت و   شده،گذشتانده زیرالیهرا

هايد روژن مانع آن می شود که گرافيت تشکيل . کاربن در روی سطح به حيث آلماس می نشينديکرو ويف شعاع م
کريستال های شماری  يعنی تعداد بی پولی کریستلين، آلماس به حيث از زليسيوم باشد زیرالیهدر صورتيکه . گردد

 که توليداتش از  دياموند متيريالسمانی آلکريستوف ويلد از کمپنی که قرار اظهار دنبسيار کوچک  تشکيل می گرد
  . برای بکاربرد مقاصد متعدد کافيست ،می باشد سی وی دیآلماس 

از  زیرالیه، بايد گرددپرورش که که برای ساخت زيورات بکار برده می شود، اگر خواسته شده باشد يک کريستل َي
  چند ميلی متر ازاين ضخامت:  ها قليل استو همچنان ضخامت اليه.  محدود می سازده که بزرگی پارچآلماس باشد
با انهم به اين طريق ظاهراً  جوهرات الی وزن نيم کرات ساخته می شوند مثالً  توسط کمپنی امريکائی . بيشتر نيست
بوده و زود تر نسبت به نقايص  در اين است که جالی کريستل ها کمتر دارای سی وی دیخوبی سنتز . اپولو دايموند
را طبق ضرورت تعين نمود عالوه برآن می توان صفات الکترونيکی . ر و حرارت بلند تکميل می گرددپروسه فشا

    .که در بکار برد برای امور تخنيکی از اهميت خالی نيست
  

  !رنگ، تغيير کن
 fancy« آلماس منحصربفرد ، در پهلوی آلماس بی رنگ کالسيک. موضوع مرکزيسترنگ آلماس برای زيورات

diamonds «رنگ آلماس تعلق به اين دارد که کدام مواد . نگ تيره ناياب و مطابق به آن قيمت بها می باشندر با– 
کريستل سازی .  بدون کاربن در جالی کريستل سازی موجود و چطور در آن جا داده شده اند-مثالً  بور يا نايت روژن

 آبی و  بهنگ الیر زرد گرفته ، از طريق بی جد ول رنگها از نصواری و. تحت کنرول قرار دارددر البراتوار 
توسط .  در رنگ نقش دارند، مانند خانه های خالی در جالی کريستلن،در ساختمانقايص همچنان . فوالدی می رسد

 آلماس  به يکقصدًا خلق می گردند و به اين طور می تواندر توليد شعاع قوی انرژی اين چنين خال ها و اشتباهات 
شعاع قرار گرفته زير آلماس های که . رنگ قوی مثالً  رنگ سبزجالدار، داده شود - چه طبيعی يا سنتزی-بی رنگ

ً تحت عمل حرارت و فشارباشن تل تصحييح  اينگونه، نقايص شکل در جالی کريسبه. بلند نيز قرار می گيرندد اکثراً 
 . ای کثيف زرد به رنگ جال دار نارنجی تغير شکل می دهند به بی رنگ و سنگ ه)قهوه يی(گرديده آلماس نصواری

اين حقيقت که آلماس های طبيعی هم مورد عمل قرار می گيرند نشان می دهد که سرحد بين آلماس طبيعی و 
برای اينکه به سقوط قيمت منجر نه گردد . خلق می کند اين رشته  پروبلم  درمصنوعی بسته نيست و اين برای مسلک

 قابل شناخت باشد که وظيفۀ ،می خواهند تفاوت بين آلماس مصنوعی و آلماس طبيعی دست کاری شدهاران معامله د
 شماری از ، آنها بايد برای يک تصديق اطمينان بخش.خواهد بود) Gemmologe(هرشناسانا برای جوِ مشکل
 ها و ندپيوآن در اين ضمن . د نخست يک آلماس هميشه تو سط ميکروسکوپ معاينه می شو. را مراعات نماينداتيردس

از مؤسسۀ مشهور جواهر  هنری هنیاده بتواند، طوريکه  منشأ طبيعی را نشان د نمو مشاهده می گردند کهمحالت 
ت تصنعی ساخته شده اند آلماس های که در تحت فشار بلند بصور. در بازل توصيه می نمايد) SSEF(شناسی سويس 

           آلماس های  و باز.ذوب مواد که در آن جا داده شده بودند بقايای – می دهند  را نشان های فلِزندپيومعمو الً 
 . چنان صاف معلوم می شوند که انسان مشکوک می گرددسی وی دی

 مهم استند یدر اين جا وسايل.  ذريعۀ آزمايش های بيشتر تثبيت گرددکريمه در مواقع مشکل می تواند منبع يک حجر
 پيمايش ها آن)عدم انعکاس(معيار جذب  تحت شعاع قرار دهند و ) موجاز نظر طول( نورمواج مختلفکه آلماس را با ا

برای طبيعی،  کدام يک ) Spectrums(تثبيت کرده اند که کدام طيف جواهر شناسان بصورت سيستماتيک . گردد
 ، دی بيرسکمپنی نه در اين زمي. برای آلماس های مصنوعی مشخص می باشند برای دستکاری شده و کدام يک

 اين کمپنی و سايلی ترسيم  را به اختيار می گذارد که يک .نيز دخالت کرده است آلماسو تاجر مستخرج  بزرگترين
ع آلماس شناخته می  می گردد و به  اين عمل منب)fluoresce(روشن ) UV( زير نور اولترا ويولت  چگونهآلماس
زائيکی بدست می آيد که از روی آن ديده شود، آلماس از کجا و چطور می باآلخره از همۀ اين اشارات شکل مو. شود

حجر ) پالش( در مورد خالص بودن ، رنگ ، بزرگی و برشمعلومات اين قضاوت يک جا با . تواند بدست آمده باشد
   .دندر تصديق ثبت می گرد
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 در سال گذشته شروع کرد )Gemological Inatitute of Amarica GIA(وقتی مؤ سسۀ جواهر شناسی امريکا 
تلقی حجر پرورش شده » ارتقای کيفيت« آلماس های مصنوعی را نيزتصديق نمايد، در اکثر منابع اين اقدام به جيث 

اشخاص مسلکی می خواهند حتی االمکان آلماس : به هر صورت اين تصميم بايد با اسباب عملی مرتبط باشد . گرديد
بسياری از  گرچه . را قيد و قابل شناخت بسازندها آن مختلف باشند تا صفاتهای زياد مصنوعی را در دست داشته

 آنرا هنی به گفتۀ  ولی، عاليم نشانی می کنند)توسط اليزر(توليدکنندگان آلماس مصنوعی توليد خود را با حک کردن
   .دکرمی توان تراش 

 که در می گويدهنی . ً  آلماس های يکه اقال-آلماس مصنوعی در مارکت هنوز قليل استمقدار تا حال قرار معلوم 
 در جملۀ سنگ های .از شمار ناچيز سخن می گويد )جی آی ِا(البراتوارش آلماس مصنوعی نادر است و همچنان 

 محققين .ساعات نصب می گردند مو ضوع طوری ديگری جلوه می کندصفحۀ کرات که در ٠،٢کوچک تا بزرگی 
د که در مؤسسۀ مربوطه از همه آلماس های نراپور می ده » Gems & Gemology« جاپانی در يک مجلۀ مسلکی 

 ريدکتور مجله که يک خانم است در اليس کللر. آن از نوع  مصنوعی بوده اند % ١٠ زرد به اين بزرگی ۀ رنگيک
به آسانی در يک پاکت ارسالی آلماس های طبيعی مخلوط بدون نشانی سرمقاله اش می نويسد که جواهرات کوچک 

 که سنگ های بسيار کوچک عقيده دارد هنی.  » This is happinig, and it’s happinig now« . شده می تواند
  .را کنترول کردن يک وظيفۀ با اهميت و مهم است

  

  يک آلماس، آلماس است يا خير؟
ادی در طبيعت يک حجرکه سالهای متم:  اشخاص زياد مسلکی متفقند،آنچه به بهای معنوی يک آلماس تعلق می گيرد

 آلماس  مارکتينگ گفته می شود،)تبليغ (درپيام .نمو کرده است نمی شود با يک نمونه يی از التراتوار مقايسه گردد
در برابر اين پيام توليد .  احساسات حامل عشق حقيقی و جاودانی می باشدهای طبيعی احساسات را انتقال می  دهند؛

برعالوه در آلماس مصنوعی به کمال خاطر گفته شده . که آلماس، آلماس استکنندگان آلماس مصنوعی ادعا می کنند 
اين مشکلی است که کوشش می شود با تصديق .  از مناطق بحرانی بدست نمی آيندآلماس خون اين ها بنام می تواند که

   .فايق آمد بر آن )آلماس طبيعی از مناطق بحرانی می گرددبه دوران انداختن پروسۀ کمبرلی مانع ( کمبرلی
ً  توليدات خود را با  اين ها . ضميمه نمايند» احساسات«توليد کنندگان آلماس های يادگاری کوشش دارند عالوتا

. توليد شده باشدانسان ها يا حيوانات اهلی دوست داشتنی  مو يا خاکستر جسد  ازجواهراتِ  را عرضه می دارند که
گرام خاکستر  ٥٠٠گرام مو يا  ١٠اظهار نظر می کند که در ) سويس(از کمپنی الگور دانسا درخور ویلی رونالدو 

 کالباين اظهار نظر در راپور مؤسسۀ کنترول . توليد گردد کافی کاربن موجود است تا اقالً  از آن يک آلماس ،جسد
ی  می گويد تجمع و غليظ ساختن کاربن با عمل خاص  کمياوویلی. تائيد گردبده است) سويس( در شليرن بریت

هنوز از اين اظهار نظر ) GIA( و همکارانش از هنیولی .  صورت می گيرد که به حيث پاتنت راجستر شده است
اينکه آلماس ياد گار .  ساخته شود که وقتی در مو و يا جسم جای داشتِ  که آلماس حقيقتاً  از آن کاربنمطمئن نيستند

آيا اينکه . د ديگر آلماس های توليد البراتوار نيز تصديق می گردندآنها مانن. قابل مناقشه نيستحال حقيقتاً  آلماس است 
در .   را اختيار خواهد کرد، بکلی باز است پنهان از يک گوشهحجره های مصنوعی در بازار فروش جای بهتر

يل از صورتيکه متود های توليد انکشاف يابند بايد گيمولوگ ها ُطُرق جديدی کنترول را تجويز نمايند تا آلماس اص
  . با ديد چشم از دير زمان به اين سو ممکن نيست کهجواهرات مصنوعی تفريق گردند

  
  پايان

  
  
  
 


