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 زاده اساتید راهنما:  دکتر مسعود عطاپور، دکتر ابوذر طاهری

 )به صورت مجازی( 1400خردادماه  17زمان: دوشنبه 

 زاده مریم احتشامدکتر  ها، دکتر عبدالمجید اسالمی، دکتر مهشید خرازی اعضای کمیته داوران:

 چکیده
قابل اتکا برای  های عنوان پوششیبه سمایی الکترولیتی را می توان  به سبب برخورداری از خواص منحصربفرد اکسیداسیون پالهای  پوشش

جب افت های ساختاری در پوشش های مذکور مو کاشتنی های استخوانی تخریب پذیر به شمار آورد. بر اساس مطالعات پیشین، حضور ترک

فرایند  موازی پیگیری شده است: الف( تالش برای اصالح به صورتح حاضر دو هدف در طرها می گردد.  خواص بیومکانیکی این پوشش

و به دنبال آن  کاپروالکتون( )پلی ( و فرایند مضاعف پلیمریوارهیچندداکسیداسیون پالسمایی الکترولیتی به کمک نانومواد )نانولوله کربنی 

ی ارزیابی بیوخوردگی و بیومکانیکی با ها سامانهی ساز نهیبه. ب( طراحی، ساخت و شده اعمالی ها پوششبهبود خواص بیومکانیکی 

ارزیابی و مقایسه عملکرد مکانیکی  ی(.تن درون شبهی بیومکانیکی و بیوالکتروشیمیایی ها آزموندرنظرگیری شرایط حاکم بر محیط واقعی بدن )

درصدی صدمات ناشی از  60کاهش  انگریب ،و فاقد نانولوله کربنی ی سرامیکی حاویها پوششبا خوردگی(  توأم)سایش خشک و سایش 

مقایسه میزان هیدروژن . بود  در ساختار پوشش سرامیکی سبب حضور نانولوله کربنی به سازوکارهای مبتنی بر سایش و ضریب اصطکاک

های  های حاوی و فاقد نانولوله پوششکه نشان داد تنی  درون وری در شرایط شبه روز غوطه 15پس از  مورد مطالعههای  شده توسط نمونه تولید

درصد کاهش دادند. به عالوه، نمونه دارای  70و 90کربنی میزان هیدروژن تولیدشده توسط زیرالیه آلیاژی را به ترتیب به میزان بیش از 

متر مربع(  لیتر بر سانتی میلی 2/0شده ) ولیدترین میزان هیدروژن ت میکرون، کم 60 یبیتقربا ضخامت  کاپروالکتونی پلیپوشش دوالیه سرامیکی/

موجب افزایش سه  ZX00را نشان داد. اعمال پوشش سرامیکی حاوی نانولوله کربنی بر روی قطعات آلیاژی  مورد مطالعههای  در بین نمونه

کاپروالکتونی بر پوشش سرامیکی حاوی  های مذکور شد، این در حالی است که اعمال الیه مضاعف پلی برابری عمر خستگی خوردگی نمونه

 هفت برابر ارتقا داد. حدودًاخوردگی را نسبت به قطعه آلیاژی بدون پوشش، به میزان  -نانولوله کربنی، عمر خستگی

ی کربنی چنددیواره، ها نانولوله، فرایند اکسیداسیون پالسمایی الکترولیتی، ریپذ بیتخری ها یکاشتنمنیزیم،  آلیاژ :یدیکل کلمات

 تنی. درون کاپروالکتون، بیومکانیک، شرایط شبه پلی

 
 


