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 انجمن علوم و تکنولوژي سطح ایران

 

 تاثیر پوشش کاري آلتراسونیک بر کیفیت پوشش هاي پلیمري

 

 2، محسن صراف بیدآباد1آزاده کشاورزیان

 
 )دانشجوي کارشناسی ارشد( گاه اصفهان دانش. 1

 )استادیار( دانشگاه اصفهان . 2

 

 چکیده

پوشـش   امروزه در بسیاري ازکاربردهاي صنعتی براي دسـتیابی همزمـان بـه خـواص متفـاوت، الزم اسـت از یـک       

روش هاي متفاوت پوشش دهـی باعـث ایجـاد تغییـر در کیفیـت و      . داراي خواص متفاوت با زیرالیه استفاده کنند

خواص پوشش تولیدي خواهد شد که این تغییرات در کاربردهاي حسـاس ماننـد کـاربرد در تجهیـزات و وسـایل      

ــامطلوب باشــد  ــواج  یکــی از روش هــاي نســبتا جدیــد در پوشــش د . پزشــکی ممکــن اســت ن هــی اســتفاده از ام

ابراین در این مطالعه به بررسی اصول پوشش دهی به روش آلتراسـونیک و پارامترهـاي مـوثر    بن. آلتراسونیک است

نتـایج نشـان دادنـد کـه ایـن روش پوشـش کـاري یـک روش          .پوشش توسط این روش پرداخته ایـم  روي کیفیت

 .کارامد و موثر در پوشش دهی پلیمرها است

  

 .پوشش کاري آلتراسونیک، تجهیزات پزشکی، کیفیت پوشش :یديي کلها هواژ
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 ...تاثیر پوشش کاري آلتراسونیک

 مقدمه

بسیاري از تجهیزات پزشـکی از مـوادي سـاخته مـی شـوند کـه ایـن مـواد در داخـل بـدن و در تمـاس بـا مایعـات              

ایـن مشـکل در مـورد    . ]1[کننـد مـی  فیزیولوژیک بدن می توانند ایجاد حساسـیت، آلـرژي و یـا مشـکالت دیگـر      

است و ممکـن اسـت بـه لختـه شـدن خـون، ترومبـوزیز،        با خون در تماس هستند مشکل جدي تري  تجهیزاتی که

بنـابراین الزم اسـت در مـورد تجهیـزات     . ]2[مـرگ بیمـار بیانجامـد    آمبولی و مشکالت دیگر شود و در نهایت بـه 

بـا ویژگـی   متناسـب  پزشکی به خصوص آنهایی که در ارتباط با خون هستند از یک الیه پوشش زیسـت سـازگار   

یکـی از گسـترده تـرین    . روي ایـن تجهیـزات اسـتفاده کـرد     مورد انتظار از وسیله ي پزشـکی  در کـاربرد خـاص،   

امـروزه روش  . هسـتند  ي زیسـت سـازگار  موادي که به عنوان پوشش تجهیزات پزشکی استفاده می شوند پلیمرهـا 

. ز ایـن روش هـا مزایـا و معـایبی دارد    هاي متنوعی براي پوشش دهی پلیمرها به کار گرفته می شـود کـه هریـک ا   

روش هـاي دیگـراز جملـه رسـوب     . نازل هاي اسپري جزو اولین روش هاي پوشش دهی تجهیزات پزشکی هستند

. دهی تحت خال و رسوب دهی دي اکسید کربن روش هاي تحت توسعه هستند ولی هنوز کاربرد تجـاري ندارنـد  

ی از جدیـدترین روش هـاي پوشـش    یک ].3[متغیر بودن نداردپوشش دهی عمیق به دلیل هندسه ي محدود قابلیت 

دهی پلیمرها روي تجهیزات پزشکی استفاده از امواج آلتراسونیک می باشد که ایجاد پوشش همگن و متناسـب بـا   

 : اساس کار نازل هاي اتمیزه آلتراسونیک در چند گام خالصه شده است. خواص پلیمر می کند

ن به وسیله ي مایع برشی در تمام جهات بعد از اعمال آن از طریق یـک سـوراخ مـی    فشار نازل باعث اتمیزه شد. 1

دو آنهـا،   ذرات اسپري شده  سه خصوصیت دارنـد کـه بطـور مسـتقل قابـل تغییـر نیسـتند و بـا تغییـر یکـی از          . شود

ع اسـپري  این سه خصوصیت عبارتند از انرژي سینتیک قطره ها، حجم مای. د کردنخصوصیت دیگر نیز تغییر خواه

اتمیزه کردن در  نازل آلتراسونیک توسط ارتعاشات هماهنگ انجام می شود که نتیجـه ي آن  . شده و اندازه ذرات

 .دشش یکنواخت روي سطح زیرالیه می باشایجاد پو

ر اثر پیزوالکتریک به  قابلیت ایجاد پتانسیل الکتریکی ماده در اثر تغییـر ابعـاد و بـه طـور معکـوس تغییـر ابعـاد د       . 2

بنابراین با تغییر مرتب میدان الکتریکـی، تغییـر ابعـاد مکـرر     . ماده در نتیجه ي ایجاد میدان الکتریکی گفته می شود

بنابراین انرژي الکتریکی می تواند به ارتعاش مکانیکی تبـدیل  . خواهیم داشت که ایجاد ارتعاش مکانیکی می کند

 .شود

 .د، امواج در سطح نازل اتمیزه ایجاد می شودهنگامی که مایع اسپري به نازل وارد می شو. 3

افزایش توان باعث ایجاد پیک هاي قوي تري می شود که این امواج قوي تر پرتاب ذره هـا از سـطح نـازل را    . . 4

 .سبب می شود

قابـل   1همـانطور کـه از شـکل     .شماتیکی از نحوه ي عملکرد نازل اتمیزه آلتراسونیک را نشـان مـی دهـد    1شکل 

ست الزم است ماده ي پوششی که عموما به شکل ذره تولید می شوند در یک حالل مناسـب حـل شـده تـا     استناد ا

در سطح نـازل انـرژي الکتریکـی مصـرف شـده در اثـر خاصـیت پیزوالکتریـک سـلول          . به صورت محلول در آید

مکـانیکی   با حرکـت محلـول بـه سـمت سـطح نـازل، ارتعـاش       . به ارتعاش مکانیکی تبدیل می شود ،پیزوالکتریک
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سطح باعث اتمیزه شدن ذرات محلـول شـده و بـا افـزایش تـوان نـازل امکـان پرتـاب ایـن ذره هـاي           تولید شده در 

امکـان پوشـش دهـی در     ،بنـابراین بـا اسـتفاده از ایـن مکـانیزم     . تولیدي به سطح ماده ي زیرالیه فراهم خواهد شـد 

 .نازل هاي اتمیزه امروزه بسیار حائز اهمیت می باشد مقیاس نانو نیز وجود دارد و به همین دلیل استفاده از این

 

 روش تحقیقمواد و 

 مواد مورد استفاده

در این تحقیق از یک الیه پوشش پلیمري پلی الکتیک اسید روي استنت هـاي فنـري از جـنس فـوالد زنـگ نـزن       

زه آلتراسـونیک اسـتفاده   حالل هایی که در این روش براي تولید محلول مـورد اسـتفاده در نـازل اتمیـ    . استفاده شد

وزنـی پلیمـر در   % 0.5محلول هاي تهیه شده محلـول هـاي   . شد عبارتند از تولوئن، دي کلرومتان و سیکلوهگزانون

 .حالل هستند

 روش اسپري کردن نمونه ها

اسـتفاده   ،از آنجاییکه در حال حاضر  پیش بینی شده یکی از بهترین روش ها براي به دست آوردن نتـایج مطلـوب  

 . اسپري آلتراسونیک است در این مطالعه روي این روش پوشش دهی و نتایج حاصل از آن تمرکز می کنیم از

میکرولیتـر بـر دقیقـه و قطـر      100تـا   20در پوشش دهی به روش آلتراسونیک نرخ جریان سیال مورد نیـاز در رنـج   

در ایـن روش وسـیله   . بسیار ریز است میلی متر  و قطر متوسط ذره هاي اسپري شده  2تا  0.5ذرات محلول در رنج 

ي مورد نظر روي یک ماندرل که به یک شافت چرخنده متصل است قرار دارد و نازل در بـاالي وسـیله قـرار مـی     

ده نه تنها چرخش می کند بلکه یک حرکت طولی نیز دارد که موجب می شود وسـیله ي  شافت مورد استفا. گیرد

مورد نظر در تمام طول خود به خوبی پوشش کاري شود که این خاصـیت در تجهیـزات فنـري شـکل پزشـکی از      

نتیجـه  در  ،عبورهاي مکرر نازل باالي وسـیله ي مـورد نظـر   . جمله استنت ها و گایدوایرها بسیار حائز اهمیت است

بـا تغییـر در سـرعت چـرخش،     . بهتـرین نتیجـه ي پوشـش را دارد    ،پوشش کاري متعدد همراه با جریان پایین سیال

 .فاصله ي نازل از وسیله و تعداد عبورهاي نازل روي وسیله می توان فرایند پوشش کاري را بهینه کرد

همانطور که از این شکل بر می آید  .نمونه اي از نازل آلتراسونیک مورد استفاده را نشان می دهد 2شکل  

 ،این پمپ. محلول پلیمري داخل پمپ سرنگ که به یک نازل اتمیزه آلتراسونیک متصل است قرار می گیرد

 1.3کیلوهرتز و با منبع آلتراسونی با قدرت  120نوك نازل در فرکانس . جریان مداوم محلول را تامین می کند

 .بار می باشد 0.03ی فشار نیتروژن مصرف. وات کار می کند

 

 و بحث نتایج

 ریزساختار

تصـاویر مشـاهده شـده نشـان داد     . براي بررسی ریزساختار پوشش، از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شـد 

تصـویر   3شـکل  . این روش ایجاد پوشش کامال یکنواخت و همگـن روي سـطح نمونـه ي زیـر الیـه کـرده اسـت       
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شش داده شـده بـه روش آلتراسـونیک اسـت کـه همـانطور کـه از شـکل         میکروسکوپ الکترونی یک نمونه ي پو

 .مشخص است این روش ایجاد پوششی همگن و یکنواخت نموده است

 اندازه ذرات تولیدي

اتمیزه کردن ذرات توسط امواج آلتراسونیک پدیده اي است که در آن قطـرات کوچـک از فـیلم نـازکی کـه بـا       

انـدازه ي ذرات تولیـدي یـک پـارامتر کلیـدي در ارزیـابی       . ی شـود فرکانس باال روي سطح پخش شده تشکیل م

 . عملکرد نازل اتمیزه ي آلتراسونیک می باشد

بدین . در این بخش تاثیر پارامترهاي مختلف روي اندازه ذرات تولیدي در این روش را بررسی خواهیم کرد

کند استفاده می کنیم که این رابطه به  منظور از رابطه اي که پارامترهاي مختلف را به اندازه ذرات مرتبط می

 :صورت زیر است

 

d ꞊ 0.66 [σ/ρƒ2]   [٤]                     

)1( 

 .فرکانس آلتراسونیک می باشد ƒدانسیته و  ρتنش سطحی،  σکه در آن 

 تاثیر فرکانس نازل آلتراسونیک روي اندازه ذرات

. ت معکوس دارداندازه ذرات پوشش با فرکانس نسببنابر رابطه اي که در باال ذکر شد مشاهده می شود که 

مشاهده می کنید قطر ذرات تولیدي به روش اتمیزه ي آلتراسونیک با فرکانس مورد  1همانطور که در نمودار 

 .قطر ذرات تولیدي کاهش می یابد) یا کاهش طول موج( استفاده نسبت معکوس دارد و با افزایش فرکانس

 راتتاثیر تنش سطح بر اندازه ذ

برمی آید اندازه ذرات تولیدي با مقدار تنش سطح نسبت مستقیم دارد و با افزایش  1همانطور که از رابطه ي 

 .قابل مشاهده است 2نمودار تنش سطح شاهد افزایش قطر ذرات خواهیم بود که این موضوع در 

 تاثیر ویسکوزیته ي مایع مورد استفاده در نازل روي اندازه ذرات

اثیر ویسکوزیته روي اندازه ذرات تولیدي آزمایش را با چند مایع مختلف با ویسکوزیته هاي براي بررسی ت

برمی آید افزایش ویسکوزیته تا حدودي باعث افزایش قطر   3نمودار همانطوري که از . متفاوت استفاده کردیم

نقاط این نمودار کاهش یا ذرات تولیدي می شود اما از آنجاییکه این تاثیر مداوم و چشمگیر نیست و در بعضی 

 .ثبات داشته است، این عامل چندان به عنوان عامل موثري در اندازه ذرات محسوب نمی شود

 

 گیري نتیجه

آلتراسـونیک اتمیـزه یـک روش مفیـد و کارامـد      همانطور که آزمایشات نشان دادند روش پوشش کـاري توسـط   

اینکه ایجاد پوششی با انـدازه ذرات ریـز مـی کنـد      این روش عالوه بر.براي کاربردهاي پزشکی محسوب می شود
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این ویژگی را دارد که با دماي کاري پایین خطر تغییر ساختار پوشـش هـاي پلیمـري کـه پایـداري دمـایی پـایینی        

 .دارند نیز وجود ندارد
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 ]3[تیکی از مکانیزم عملکرد نازل آلتراسونیک شما:  1شکل 
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 شماتیکی از نازل مورد استفاده:  2شکل 

 

 

 

 
 تصویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه ي پوشش داده شده به روش آلتراسونیک:  3شکل 

 

 
 

 تاثیر فرکانس نازل آلتراسونیک بر قطر ذرات تولیدي:  1نمودار 

 

 منبع آلتراسونیک پمپ سرنگ نازل

 جهت حرکت

 ماندرل
 نیروي چرخشی
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 تاثیر تنش سطح بر قطر ذرات تولیدي:  2نمودار 

 

 

 
 تاثیر ویسکوزیته مایع مورد استفاده بر قطر ذرات تولیدي:  3نمودار
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