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 چکیده

های یک . ویژگیاندمورد توجه روز افزون بسیاری از محققان قرار گرفتههای پزشکی، ارتوپدی و جراحی به دلیل کاربرد زیاد در زمینه های فلزیکاشتنی
های فلزی چه از جنبه سازگاری و رفتار خوردگی کاشتنیهمواره تقویت خواص مکانیکی، زیست کاشتنی باید در تطابق با بافت میزبان باشد. به این منظور

تر از بالک آن در معرض ها در بدن، به طور معمول سطح کاشتنی بیشهای سطحی کاشتنیبه علت واکنش بالک و چه از جنبه سطح مورد بحث بوده است.
ها ها از اصالح سطحی استفاده شده است. به منظور اصالح سطحی از بیو سرامیکای بهبود خواص کاشتنیگیرد. به طور عمده برتخریب یا آسیب قرار می

های تولید کنند. دو محدودیت عمده پوششنشانی میدهی مثل الکتروفورتیک روی فلز کاشتنی الیههای مختلف پوششها را به روششود که آناستفاده می
 ها حضور تخلخلهای فلزی، استحکام چسبندگی پایین پوشش به زیرالیه و در برخی بیوسرامیکاصالح سطح کاشتنی شده به روش الکتروفورتیک برای

-ها بر رفتار خوردگی و زیست سازگاری پوشش زیرکونیای تولید شده به روش الکتروفورتیک میاست. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر اصالح تخلخل

درجه  1100دهی و سپس در دمای پوشش L316ژل، به روش الکتروفورتیک روی سطح زیرالیه -سنتز شده به روش سل ZrO2باشد. به این منظور، ذرات 
سازی شدند. در فصل مشترک پوشش اعمال ها به روش اکسیداسیون آندی آمادهدهی، سطح زیرالیهساعت زینتر شدند. قبل از پوشش 2سانتی گراد به مدت 

ده شده به روش اکسیداسیون آندی، یک الیه متراکم میانی تشکیل شد. نتایج نشان داد که این الیه میانی به دلیل برهمکنش و امتزاج شده بر سطح زیرالیه آما
شود. پس از زینترینگ، پوشش متشکل از دو الیه مجزا شامل یک الیه متخلخل با الیه اکسیدی زیرالیه در طی عملیات زینترینگ تشکیل می ZrO2ذرات 
ها، از های سطحی و داخلی پوششمتر مربع بود. به منظور اصالح تخلخلمگا اهم در سانتی 3/0و  608/0ی و الیه متراکم داخلی با مقاومت سدی خارج

با  TEOSهای زیرکونیا در هر دو سل وری پوششمتفاوت اسیدی و بازی استفاده شد. غوطه TEOSماده ژل با استفاده از دو سوسپانسیون با پیش-فرآیند سل
گراد خشک شدند. نتایج نشان داد که الیه درجه سانتی 400ها در دمای دقیقه انجام شد. سپس پوشش 8و  4، 2، 1، 5/0های ماده اسیدی و بازی با زمانپیش

ح شده در سل اسیدی و بازی تشکیل شد که در نتیجه های اصالمتراکمی از سیلیکا روی پوشش و در مجاورت الیه اکسیدی آندایز بترتیب برای پوشش
برابر بیشتر از  7/1بازی  TEOSوری در سوسپانسیون توانایی نفوذ سل اسیدی و بازی به درون پوشش زیرکونیا بود. همچنین تراکم پوشش پس از غوطه

-ساعت غوطه 24پس از  PBSوری( را در محلول دقیقه غوطه 4زمان  ها بابرابر برای پوشش 7/1اسیدی بوده و در نتیجه مقاومت سدی بسیار باالتری )حدود 

-دقیقه غوطه 4، بیشترین اثر سدی را برای پوشش اصالح شده )زمان PBSوری در محلول روز غوطه 28وری از خود نشان داد. مطالعات خوردگی پس از 

مکانیزم مناسبی برای افزایش مقاومت سدی پوشش زیرکونیا پس از دی( نشان داد. برابر بیشتر از نمونه اسی 5/1ماده بازی )حدود با پیش TEOSوری( در سل 
بر تشکیل الیه متراکم سیلیکا و رفتار سدی و  TEOSقسمت دوم این تحقیق، اثر غلظت  در با دو کاتالیست اسیدی و بازی ارائه شد. TEOSاصالح در سل 

مول بر لیتر  6/1و  8/0، 4/0، 2/0های ماده بازی بررسی شد. به این منظور، غلظتبا پیش TEOSهای اصالح شده در سل پوشش همچنین اصالح تخلخل
TEOS  بررسی شد. طبق نتایج بدست آمده، با افزایش غلظتTEOS ضخامت الیه سیلیکا در مجاورت الیه اکسیدی آندایز به دلیل نفوذ بیشتر ،TEOS  به

برابر افزایش یافته و در نتیجه مقاومت سدی  8/1مول بر لیتر حدود  6/1به  2/0وشش با افزایش غلظت از الیه داخلی پوشش افزایش یافت. همچنین تراکم پ
، بهبود رفتار PBSوری در محلول روز غوطه 28برابر افزایش یافت. مطالعات خوردگی بعد از  1/1حدود  PBSوری در محلول ساعت غوطه 24پس از 

طی دوره  SBFها در محلول مول بر لیتر را نشان داد. همچنین رفتار زیست سازگاری پوشش 6/1به  4/0از  TEOSظت برابر( با افزایش غل 2/1سدی )حدود 
شد که بیانگر تشکیل  66/1و  98/1های اصالح شده در سل اسیدی و بازی بترتیب روز بررسی شد. نتایج نشان داد که نسبت کلسیم به فسفر پوشش 28

برابر بیشتر از پوشش بازی شد که ناشی از الیه  2/1وری روز غوطه 28است. همچنین مقاومت سدی پوشش اسیدی بعد از  هیدروکسی آپاتیت روی پوشش
به درون پوشش بود. در نتیجه  SBFمتراکم سیلیکای تشکیل شده در سطح این پوشش بوده که موجب تشکیل هیدروکسی آپاتیت بیشتر و نفوذ کمتر محلول 

 بهبود خواص زیست سازگاری و همچنین با افزایش تراکم پوشش موجب افزایش مقاومت به خوردگی شد.حضور سیلیکا کمک به 

 ژل، هیدروکسی آپاتیت-، سلالکتروفورتیکدهی پوشش، زیرکونیا، سیلیکا، فلزیهای کاشتنی کلمات کلیدی:


