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 چکیده

اشتنی در کنش کو بررسی برهم زیرکونیا-پوسته شیشه زیستی-با استفاده از پوشش نانوذرات هسته Ti6Al4Vدر این پروژه، اصالح سطحی آلیاژ 

سازی شده بدن به منظور ارزیابی رفتار بیولوژیکی آن و نیز میزان مقاومت سدی پوشش حاصل از این ذرات در محیط خورنده در مقایسه محیط شبیه

( و 85S15ه زیستی )، نانوذرات شیشاستخوانی انجام گرفت. در این راستا با پوشش تشکیل شده از ذرات شیشه زیستی جهت کاربرد به  عنوان کاشتنی

ژل سنتز گردیدند. پس از آن نانوذرات سنتز شده، -و پوسته زیرکونیایی به روش سل (CaO-2SiO) پوسته شامل هسته شیشه زیستی-نیز نانوذرات هسته

دهی، یک مانند ولتاژ، زمان پوششدهی و اثر پارامترهای مهم الکتروفورتپوشش Ti6Al4V به روش الکتروفورتیک جریان مستقیم بر سطح آلیاژ

ده، پوشش حاصل بررسی شد. بر اساس نتایج به دست آم ایمین( بر کیفیت پوششاتیلنکننده بار سطحی )دوپامین( و چسباننده )پلیغلظت اصالح

دند. بر ی متعدد و عمیق بوهاپوسته عاری از ترک بودند درحالی که پوشش تشکیل شده از ذرات شیشه زیستی دارای ترک-حاصل از ذرات هسته

سکوپی پوسته به مراتب بیشتر از پوشش شیشه زیستی بود. بر اساس تصاویر میکرو-اساس نتایج آزمون بلند مدت خوردگی، مقاومت سدی پوشش هسته

ه بر سطح آپاتیت تشکیل شد سازی شده بدن، با وجود کاهش اندک در میزانها، پس از غوطه وری بلند مدت در محلول شبیهالکترون روبشی از نمونه

پوسته نه تنها از -باشد. عالوه براین نتایج نشان داد که پوشش هستهپوسته، این پوشش همچنان دارای خاصیت زیست فعالی می-پوشش ذرات هسته
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