
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 طی فرایند رسوب گذاری الکتروفورتیک بر کیفیت پوششتاثیر ولتاژ اعمالی در

 بر روی زیر الیه آلیاژ تیتانیم S85شیشه زیست فعال 

 (3و1)علی نعمتی ،(2) ضطررزاده، فتح اهلل(1)بنفشه جعفرقلی زاده

 تهرانگروه سراضیک، دانشکده ضهندسی ضواد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالضی  -1

 دانشکده ضهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی اضیرکبیر -2

 دانشکده ضهندسی و علم ضواد، دانشگاه صنعتی شریف -3

 

 چکیده

به روش رسوب گذاری الکتروفورتیک بر روی آلیاژ  S85در این پژوهش پوشش دهی شیشه زیست فعال  

آب و تری اتانول آضین به عنوان پراکنده ساز انتخاب شدند.  -تیتانیم انجام شد. ضحیط سوسپانسیون اتانول

به سمت  PHتغییر با  در نظر گرفته شد.  %22جهت ایجاد پایداری بهینه سوسپانسیون، نسبت آب به اتانول 

PH  ،بار سرحی ضثبت بر روی ذرات سوسپانسیون و به پیروی از آن پایداری سوسپانسیون  های اسیدی تر

دقیقه انجام شد. عملیات زینترینگ  12ولت در زضان  82و  22،32پوشش دهی در ولتاژهای  افزایش یافت.

دقیقه انجام  02درجه سانتی گراد به ضدت  522جهت افزایش چسبندگی پوشش به زیر الیه در دضای 

سرح یکنواخت تری نسبت به  ولت از یک 22نشان داد که پوشش گرفته شده در ولتاژ  SEM. نتایج گرفت

به  XRDآزضون دیگر پوشش ها برخوردار است. جهت شناسایی فازهای تشکیل شده پس از زینترینگ 

 همچنین نتایج آزضون خوردگی به روش پالریزاسیون در ضحیط شبیه سازی بدن نشان داد که عمل آضد.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


خوردگی باالتری نسبت به آلیاژ بدون پوشش  وضت بهضقا پوشش دهی آلیاژ تیتانیم با شیشه زیست فعال، از

 برخوردار است.

 ژل، رسوب گذاری الکتروفورتیک-، آلیاژ تیتانیم، سلS85شیشه زیست فعال  : کلمات کلیدی

 مقدمه-1

ایمپلنت پیدا کرده اند. با وجود زیست شیشه های زیست فعال کاربرد گسترده ای در پزشکی به عنوان 

فعالی قابل توجه شیشه های زیست فعال، به علت عدم خواص ضکانیکی ضرلوب کاربرد آن ها ضحدود 

است. جهت رفع ضشکل از روش کاضپوزیت با سراضیک ها، پلیمرها و یا به صورت پوشش بر روی فلزات و 

نشان داده است که پوشش شیشه زیست فعال، باعث بسیاری از ضرالعات آلیاژهای آن استفاده ضی شود.

برقراری اتصال سریعتر بین کاشتنی و استخوان ضی گردد که دلیل آن تشکیل یک الیه از هیدروکسی کربنات 

 .[2و1]است ضوقعی که کاشتنی در ضحیط بیولوژیکی بدن قرار ضی گیرد در ضدت زضان کوتاه (HCA)آپاتیت

در شیشه های زیست فعال، واکنش پذیری شیمیایی این شیشه ها در  ضبنای خاصیت اتصال به استخوان

ضایعات بدن است. واکنش های سرحی ضنجر به تشکیل یک الیه هیدروکسی کربنات آپاتیت ضی شوند که 

ضی تواند با استخوان پیوند برقرار کند.این پیوند در نتیجه ترتیبی از واکنش ها رخ ضی دهد.با غوطه ور کردن 

شسته شدن، حل شدن و رسوب  :فعال در یک ضحلول آبی، سه فرآیند عموضی رخ ضی دهد شیشه زیست

یون های کلسیم و فسفات آزاد شده ازشیشه با یکدیگر و با یون های  در واکنش رسوب شدن، .کردن

نرخ  .[4و3]کلسیم و فسفات ضحلول، الیه ای غنی از کلسیم فسفات را برروی سرح بوجود ضی آورند

آپاتیت،به پاراضترهای ضورفولوژیکی ضانند سرح ضخصوص،اندازه تخلخل ها و ترکیب شیشه  تشکیل الیه

ضقایسه ضریب کشسانی فوالد زنگ نزن، آلیاژهای پایه کبالت، تیتانیوم وآلیاژ پایه تیتانیوم  .[5]بستگی دارد

بت به سایر ، ضریب کشسانی کمتری نسV4-Al0-Tiنشان ضی دهد که تیتانیوم خالص و آلیاژ تیتانیوم 
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ضزیت باالی آلیاژهای پایه تیتانیوم،  ضوارد دارند که البته این ضقدار بیش از ضریب کشسانی استخوان است.

الیه اکسید  استحکام ضخصوص یا نسبت استحکام به چگالی آنها است که از سایر ضواد فلزی باالتر است.

ضقاوضت به خوردگی آن را بیش از سایر فلزات  بر روی سرح  تیتانیوم و آلیاژهای آن،2TiO ایجاد شده

با استخوان یکپارچه شود،بدون  الیه ضی تواند در شرایط درون تن به نظرضی رسد که این افزایش ضی دهد.

در این راستا تحقیقات به سمت اعمال پوشش بر روی ضواد کاشتنی  .[0]آنکه التهاب شدید ایجاد گردد 

، لیزریک ، ، اسپاترینگ[7]تلف اعمال پوشش نظیر پالسما اسپریتیتانیوضی از طریق فرآیندهای ضخ

در بعطی از فرایندهای فوق الذکر ضعموال پس از اعمال پوشش  .[5]ضتمرکز شده استالکتروفورتیک 

عملیات حرارتی و زینترکردن در درجه حرارت باال انجام شده که باعث تجزیه شیمیایی پوشش و کاهش 

ضی گردد.پوشش دهی تحت فرایند الکتروفورتیک به دلیل داشتن ضزایایی خواص زیست سازگاری پوشش 

قابلیت اعمال پوشش بر روی  نظیر سهولت اجرای فرآیند پوشش، پایین بودن درجه حرارت اعمال پوشش،

سروح ضتخلخل و یا بر روی سرح قرعات با اشکال پیچیده، سهولت کنترل ترکیب شیمیایی وضخاضت 

.همچنین [9]هیزات در سالهای اخیر ضورد توجه خاصی قرار گرفته استپوشش و ارزان بودن تج

ضورفولوژی پوشش هم با کنترل عواضل ضوثر همانند ولتاژ، دانسیته جریان، غلظت الکترولیت، درجه حرارت 

رسوب گذاری به روش .[01]و غیره در فرآیند رسوب الکتریکی قابل تغییر و اصالح ضی باشد

الکتروفورتیک، یک روش کلوئیدی است که در آن پوشش سراضیکی، ضستقیماً با اعمال ضیدان الکتریکی 

DC از سوسپانسیون پایدار کلوئیدی ایجاد ضی شود. ضیدان الکتریکی باعث ضی شود ذرات باردار الکتریکی ،

 .[11]به سمت الکترود ضخالف حرکت کرده و روی آن رسوب کنند

اضتر ولتاژ در حین فرایند پوشش دهی و کنترل افزایش تراکم پوشش با کنترل پار کاهش تخلخل وبه ضنظور 

فرایند زینترینگ از جهت نرخ گرضایش و سرضایش ضی توان از ترک خوردن پوشش جلوگیری کرد. در این 
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ت با استفاده از ولتاژ پژوهش به بررسی تاثیر ولتاژ اعمالی بر روی کیفیت پوشش پرداخته شد و در نهای

 ضناسب پوشش ضرلوب حاصل شد.

 آزمایشات تجربی -2

 تهیه پودر شیشه زیست فعال -2-1

ژل سنتز شد. جهت -روش سل به 5O2P4%-CaO30%-2SiO 02%با ترکیب S85پودر شیشه زیست فعال  

  ساعت استفاده شد. 4آسیاب ضاهواره ای به ضدت  از ات ریزتر در حد ضیکرون با دستیابی به اندازه ذر

 آماده سازی سوسپانسیون -2-2

پراکنده  درصد نسبت اتانول به آب تهیه شد. 22پودر شیشه زیست فعال در  g/l2سوسپانسیون با افزودن  

د پودر به سوسپانسیون اضافه شد. به ضنظور پراکنده سازی ذرات جاض  g/l2/1ساز تری اتانول آضین به ضیزان 

دقیقه در دستگاه اولتراسونیک قرار داده شد تا از رسوب   32شیشه در سوسپانسیون، سوسپانسیون به ضدت 

 ذرات جلوگیری شود.

  آماده سازی سطح -2-3

دقیقه در استون در حمام اولتراسونیک جهت  12، به ضدت 522زنی تا ضش  سرح نمونه ها پس از سمباده

چربی زدایی قرار گرفتند و پس از آن با اتانول و آب ضقرر شستشو داده و تحت جریان هوای گرم خشک 

 شدند. 

 الیه نشانی الکتروفورتیکی -2-4

نده جهت ثابت نگه داشتن سی سی ضجهز به نگهدار 122سلول الکتروفورتیک، با استفاده از یک بشر 

در نظر  L310سانتی ضتر و آند فوالد زنگ نزن  1/2در 8در  2الکترودها استفاده شد. آلیاژ تیتانیم در ابعاد 

 تنظیم شد.  cm1فاصله بین الکترودها در حدود  گرفته شد.
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و سپس  دقیقه توسط ضنبع تغذیه اعمال شدند 12ولت برای ضدت زضان  22و  32و  82ولتاژهای ثابت 

 نمونه ها خشک شدند.

  عملیات زینترینگ -2-8

 24پوشش، پس از خشک شدن نمونه ها به ضدت  به ضنظور افزایش چسبندگی، تراکم و کاهش تخلخل

 02درجه سانتی گراد به ضدت  522ساعت در دضای اتاق در کوره تحت اتمسفر خنثی آرگون، در دضای 

ر دقیقه انتخاب شد. پس از اتمام زینترینگ درون کوره سرد درجه ب 12دقیقه زینتر شدند. نرخ گرضایش 

 شدند.

 ضشخصه یابی -2-0

و جهت آنالیز عنصری نمونه   SEMبه ضنظور بررسی ضورفولوژی شیشه زیست فعال سنتز شده از دستگاه  

همچنین جهت بررسی زیست فعالی شیشه سنتز شده پس از استفاده شد. SEMضتصل به دستگاه EDXاز 

تعیین  جهت انجام گرفت. XRDروز آنالیز  14و  3،3قرار گیری در ضحلول شبیه سازی بدن به ضدت 

و جهت بررسی ضورفولوژی سرح  XRDاز دستگاه  پس از زینترینگ،در پوشش  فازهای تشکیل شده 

پوشش  SEMبه علت عایق بودن نمونه ها قبل از  د.استفاده ش SEMاز ضیکروسکوپ الکترونی  پوشش

  نازکی از طال بر روی سرح آنها داده شد.

 نتایج و بحث -3

 S85از ژل خشک شده شیشه زیست فعال  SEMضشاهده ضی شود در تصویر  1همان گونه که در شکل  

هیچ اثری از بلور دیده نمی شود و ذرات به صورت توده های بی شکل دیده ضی شوند که این اضر ساختار 

 تایید شد. pو O,N,Si,Caنیز حطور عناصر  EDXآضورف و ضاهیت شیشه را نتیجه ضی دهد. با انجام آنالیز 
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 شیشه زیست فعالاز  EDX تصویر(  b. شیشه زیست فعال سنتز شدهاز  SEM تصویر (a. 1شکل 

 .را نشان ضی دهد XRDروز آنالیز  14و  3و  3تشکیل هیدروکسی آپاتیت پس از طی زضانهای  ،2شکل  

الگوی پراش نمونه ها جهت ضشاهده روند تغییرات در زضان های قید شده در یک نمودار،  آورده شده 

روز دو  3، تقریباً هیچ پیکی ضشاهده نمی شود. اضا پس از  SBFاست. پس از سه روز قرارگیری  نمونه در 

 SBFروز پس از قرارگیری در ضحلول  14ضشاهده ضی شود.   c˚ 13/32و c˚ 5/28پیک کاضالً واضح در

 NO  Card JCPDS: 20-2432پیک هیدروکسی آپاتیت شدت بیشتری پیدا ضی کند. پیک ها با کارت

 .[12]دارد ضربوط به هیدروکسی آپاتیت همخوانی
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 روز 14و  7، 3. نمودار های پراش اشعه ایکس پس از قرار گیری شیشه زیست فعال در محلول شبیه سازی شده بدن به مدت 2شکل 

 .ولت را نشان ضی دهد 22و  32و  82از پوشش های گرفته شده در ولتاژهای  SEMتصویر  3شکل 

ولت پوشش تشکیل شده از یکنواختی  22به  82از همانرور که ضشاهده ضی شود با پایین آوردن ولتاژ 

 عملیات انجام که است آن بیانگر شده آگلوضره ذرات ازکمی ضقدار وجود بیشتری برخوردار شده است.

 ذرات شدن آگلوضره از جلوگیری در اولتراسونیک دستگاه و ضغناطیسی همزن از استفاده جمله از ضختلف

 طبیعی ضشابه هایآزضایش دیگر در شده بیان گزارشات به توجه با هم ضانده باقی کم ضقدار است، بوده ضوثر

 به و است ضمکن نیز کم هایغلظت در و الکترود از دور فواصل در حتی آگلوضره تشکیل زیرا باشدضی

توجه با این نکته الزم است که ضقداری غیر  .[13]دارد بستگی ذرات زتای پتانسیل و تحرک انرژی

یکنواختی و تخلخل در سرح پوشش، ضی تواند تاثیر ضفیدی بر استحکام پیوند کاشتنی به بافت داشته باشد. 

به عبارت دیگر بافت در داخل  تخلخل وپستی و بلندیهای ضوجود  در پوشش رشد کرده ودر نتیجه از 
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بر روی سرح یکنواخت برخوردار است. اضا وجود تخلخل زیاد در استحکام باالتری در ضقایسه با رشد 

پوشش، چسبندگی پوشش به زیر الیه را کاهش و سرعت خوردگی کاشتنی در ضحیط شبیه سازی بدن را 

 افزایش ضی دهد. بنابراین بهتر است حالت ضتوسری از غیر یکنواختی پوشش و تخلخل در نظر گرفته 

 .[12]شود

                                             

  c) 02 ولت b) 35ولت  a)85از پوشش های گرفته شده در ولتاژهای  SEMتصویر  -3شکل                   

درجه سانتی گراد در زضان یک   522پوشش زینتر شده در دضای  نمودار پراش اشعه ایکس از 4شکل 

تحلیل شد.  X Pertساعت را نشان ضی دهد. پس از انجام آنالیز، نمودار بدست آضده بوسیله نرم افزار

 Tiضشخص شد که پس از زینتر، بین پوشش و زیر الیه واکنش صورت پذیرفته است که حاصل آن ترکیب 

2Si  3   و همچنین ترکیب  14/31 ˚و 03/03،  43/83 ˚، 03/35˚درSi5 Ti ضی باشد که  32/42 ˚در

 .[14]دارد Gonzaloو  Lopezهمخوانی با نتایج 
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 درجه سانتی گراد555نمودار پراش اشعه ایکس از پوشش شیشه زیست فعال بر روی آلیاژ تیتانیم بعد از زینتر در دمای  – 4شکل 

پالریزاسیون ضقاوضت به خوردگی آلیاژ قبل و بعد از پوشش  در ضحلول شبیه سازی با استفاده از دستگاه 

  بدن اندازه گیری شد.

a) b) 

 S85فعال   با پوشش شیشه زیست b)   بدون پوشش a) نمودار خوردگی آلیاژ تیتانیم – 8شکل 

 

 جریان و شدت خوردگی آلیاژ تیتانیم  بدون پوشش و با پوشش -1جدول 
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نمودار خوردگی آلیاژ تیتانیم را قبل و بعد از پوشش با شیشه زیست فعال به روش پالریزاسیون   8شکل

که پتانسیل خوردگی  ضشاهده ضی شود ،1شکل و همچنین نتایج آضده در جدول نشان ضی دهد. با توجه به

که ضقاوضت  و جریان خوردگی کاهش یافته است. این نتایج نشان ضی دهد در آلیاژ پوشش داده شده افزایش

رفتار خوردگی در این آزضایش با نتایج ضحققین دیگر  به خوردگی آلیاژ با پوشش دادن افزایش یافته است.

 .[05] هم خوانی دارد

 بدون پوشش و با پوشش جریان و شدت خوردگی آلیاژ تیتانیم  -1جدول                                     

 cmMa/ ( corrI 2( نمونه
)mV (corr  E 

 
)mV(CB 

 -10/135 -833/2 3205/4 آلیاژ تیتانیم بدون پوشش

آلیاژ تیتانیم با پوشش شیشه 

 زیست فعال
8520/1 185/2- 18/122- 
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 نتیجه گیری -4

  در پوشش دیده با افزایش ولتاژ، سرعت حرکت ذرات افزایش ضی یابد و ذرات آلگوضره بیشتری

 ضی شود.

 مرکز تنش را در سرح افزایش داده  که ضنجر افزایش ولتاژ ضوجب غیر یکنواختی سرح ضی شود و ت

 به جوانه زنی ترک ضی شود.

 .با بهینه سازی ولتاژ ضی توان به یک پوشش با تراکم ضناسب و حفرات کم دست یافت 

 ضت به خوردگی آلیاژ را افزایش ضی دهد.پوشش ضقاو
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