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در این پژوهش فومهای منیزیمی سلول باز با مورفولوژی نامنظم و کروی در اندازه و میزان تخلخلهای متفاوت با استفاده از
مواد فضاساز نمکی ( )NaClبه روش فلزخورانی تولید شدند .پس از تعیین میزان تخلخلهای بسته ،اثر مورفولوژی و میزان
تخلخل بر خواص مکانیکی فوم های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت .بررسی ساختار فومها نشان دادکه بیش از  13درصد
سلولهای فومهای تولیدی دارای تخلخل باز هستند و فومهای با سلول نامنظم میزان باالتری از سلول بسته را دارا هستند.
همچنین درصد تخلخل فومها از  ۴4تا  12درصد متفاوت بود .نتایج آزمایش فشار نشان داد که با افزایش درصد تخلخل
خواص مکانیکی نظیر مدول یانگ فوم ( ∗ )Eو تنش منطقه هموار ( 𝐿𝑃∗𝜎) کاهش مییابد .همچنین فومهای با سلول نامنظم
نسبت به فومهای با سلول کروی به علت داشتن منطقه همواره پهنتر در منحنی تنش-کرنش ،میزان جذب انرژی باالتری
دارند .سرعت خوردگی فومها نیز با انجام آزمایش غوطهوری در محلول شبیهسازی بدن ()Simulated Body Fluid; SBF
برای دو نمونه فوم با مورفولوژی سلول کروی و کمترین مقدار سلول بسته اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که اندازه تخلخل
فومها بر سرعت خوردگی اثرگذار است ،بهطوری که فومهای با اندازه سلول کوچکتر نسبت به فومهای با اندازه سلول بزرگتر
سرعت خوردگی بیشتری داشتند.
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 -9مقدمه
در دهههای اخیر فلزات سلولی با عنوان فومهای فلزی به دلیل
خواص مطلوب مکانیکی ،الکتریکی ،حرارتی و صوتی جذابیتهای
زیادی را جهت کاربردهای مهندسی در ساختارهای سبک پیدا
کردهاند ] .[1,2خواص مکانیکی و حرارتی فومهای فلزی ،بیشتر
به ضخامت یالها و دیوارههای سلولی آن وابسته است .به طور
کلی میتوان عنوانکرد که خواص فومهای فلزی به خواص فلز
پایه ،چگالی نسبی

∗ρ
𝑏ρ

(نسبت چگالی فوم به چگالی ماده در

حالت متراکم یا چگال) ،ساختار سلولی ،مورفولوژی سلولها از
لحاظ باز و بسته بودن و اندازه آنها وابسته است ] .[1,3جامدات
سلولی میتوانند مورفولوژی سلولی مختلف و همچنین ساختار
Biocompability

سلولی باز یا بسته داشته باشند که بر جهتدار شدن خواصشان
اثرگذار است ] .[1,2برای تولید فومهای فلزی ،منیزیم به دلیل
سبکی و خواص مکانیکی مطلوب ،مورد توجه قرارگرفته است .بر
اساس تحقیقات انجامشده ،وجود منطقه هموار گسترده فومهای
منیزیمی در آزمایش فشار باعث شده است تا این فومها برای
کاربردهای جذب انرژی ،گزینه مناسبی باشند ] .[4همچنین در
مقایسه با فومهای آلومینیومی با توجه به نسبت وزنی کمتر،
دارای استحکام ویژه باالتری هستند ].[5
اخیراً منیزیم به عنوان گزینه مناسب جهت کاربردهای پزشکی
معرفی شده است .منیزیم به دلیل نزدیک بودن خواص مکانیکی
آن با بافت استخوان و همچنین زیستسازگاری 1و زیست

1

Founding Research Journal: www.foundingjournal.ir

916

اسدی و همکاران  /بررسی خواص مکانیکی و سرعت خوردگی در محلول شبیه سازی بدن فومهای سلول باز منیزمی ریختگی

تخریبپذیری 1مورد توجه ویژه قرارگرفته است ] .[6,7همچنین
این فلز میتواند نیاز روزانه بدن انسان به این عنصر که حدود
 2۴0تا  3۴0میلیگرم در روز است را تامین نماید ] .[6,8استفاده
از ساختارهای سلولی باز کاربرد فومهای منیزیمی را به عنوان
داربستهای 2استخوانی پیشنهاد داده است .این نوع ساختار
موجب مهاجرت سلولهای استخوانساز ،مواد مغذی و توسعه
عروق خونی و نهایتاً بهبود سریعتر بافت استخوان شود ].[9,10
یکی از ویژگیهای بارز منیزیم در کاشتهای بدنی خاصیت
زیستتخریبپذیری آن است ،بهطوری که این نوع کاشت
برخالف کاشتهای دائمی به مرور در محیط بدن تجزیه شده و
هزینههای ناشی از جراحی مجدد را حذف میکند ].[11
با توجه به اهمیت موضوع ،کار تحقیق و توسعه بر روی فومهای
منیزیمی به عنوان نسل جدیدی از فومهای با قابلیت جذب انرژی
مناسب به همراه استحکام ویژه باال و همچنین پتانسیل بالقوه آن
جهت کاربردهای پزشکی درحال انجام است .بنابراین هدف از
انجام پژوهش حاضر تولید فومهای منیزیم سلول باز با مورفولوژی
و اندازه تخلخل متفاوت است ،تا اثر مورفولوژی و میزان تخلخل
بر خواص مکانیکی و سرعت خوردگیشان در محلول شبیهسازی
بدن )SBF( 3مورد بررسی قرارگیرد .عالوه بر این ایجاد سلولهای
با اندازه متفاوت در یک نمونه با توجه به تنوع ساختارمتخلخل
بافت استخوان ،به عنوان یک روش جدید جهت تولید فوم برای
کاربردهای داربستی مورد توجه قرار گرفت .روشهای مختلفی
نظیر استفاده از مواد فضاساز( 4تیتانیم ،)NaCl ،متالورژی پودر،
تزریق گاز هیدروژن و لیزر جهت ساخت قطعات متخلخل
منیزیمی مورد استفاده قرارگرفتهاست ] ،[9,11که در این پژوهش
از مواد فضاساز نمک  NaClبا استفاده از روش فلزخورانی جهت
تولید نمونه فومهای منیزیمی استفاده شد.
 -2مواد و روش انجام آزمایش
در این پژوهش فومهای منیزیم خالص به روش فلزخورانی در
منافذ باز قالب تهیه شده از ذرات نمک ،تولید شدند .ذرات نمک
در دو دسته نامنظم و کروی مورداستفاده قرار گرفتند .برای تولید
ذرات نمک کروی ،ابتدا مقدار مورد نیاز از نمک توزین و سپس
با آسیاکردن به شکل پودر درآمد .پودر نمک بدست آمده با
 ۴درصد وزنی پودر ژالتین حیوانی مخلوط شده و در یک دیسک
چرخان با پاشش آب به ذرات کروی با اندازه مختلف تبدیلشد.
با استفاده از سری الک استاندارد  ASTMذرات کروی تولیدی
طبقه بندی شدند .ذرات نمک نامنظم از طریق الک کردن نمک
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طعام تبلور مجدد بدست آمد .در جدول ( )1مشخصات ابعادی
ذرات نمک بر اساس حداقل اندازه باقیمانده روی هر الک آورده
شده است .اندازه متوسط حفرات ایجاد شده پس از تهیه
نمونههای کامپوزیتی منیزیم-نمک توسط نرمافزار تحلیل تصویر
 MIP4مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت.
بعد از تهیه ذرات نمک ،به منظور تولید فوم ابتدا شمش منیزیم
با درجه خلوص تجاری  % 11/1با ابعاد محفظه فلزخورانی
ریختهگری شد .سپس مطابق شکل ( )1قطعهای از شمش
منیزیم تولید شده ،در کف قالب فلزخورانی (ساخته شده از فوالد
زنگنزن  )AISI 304قرار داده شده و ذرات نمک روی آن ریخته
شد .روی توده ذرات نمک یک دیسک گرافیتی قرار داده شد.
سپس محفظه تحت فشار گاز آرگون به میزان  0/۴بار قرار گرفت
تا ذرات نمک بواسطه تماس مکانیکی ،قالب نمکی را ایجاد
نمایند .بعد از جایگزینی دیسک گرافیتی با دیسکی از منیزیم و
آببندی محفظه فلزخورانی ،جریان گاز آرگون به محفظه متصل
شد .سپس محفظه فلزخورانی در کوره الکتریکی با دمای 740
درجه سانتیگراد قرار گرفت .دمای محفظه فلزخورانی با استفاده
از دماسنج تماسی نوع  Kاندازهگیری شد .بعد از اطمینان از ذوب
منیزیم ،فشار آرگون تا  ۴بار افزایش یافت تا مذاب منیزیم به
داخل منافذ توده قالب نمکی نفوذ نماید .در پایان محفظه
فلز خورانی از کوره خارج شده و از کف توسط یک سیستم
خنککننده آبگرد سرد شد .فومهای منیزیمی تولیدی با
مورفولوژی سلولی کروی با حرف  Sومورفولوژی سلولی نامنظم
باحرف  Iنامگذاری شدند (جدول .)1
بعد از تولید فوم و با توجه به مقاومت به خوردگی ضعیف منیزیم
در محیطهای آبی حاوی یون کلر ،شستشوی این دسته از
کامپوزیتها در محلول آبی حاوی هیدرواکسید سدیم (چهار گرم
در لیتر) با  pHباالتر از  11صورت گرفت .زمان شستشو برای هر
مرحله  ۴دقیقه در نظر گرفته شد.
جدول  -9مشخصات نامگذاری نمونهها بر اساس اندازه ذرات نمک و
مورفولوژی حفرات فومهای تولیدشده در این تحقیق.
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جدول -2ترکیب شیمیایی محلول شبیه سازی بدن ( )SBFبرای آزمایش غوطهوری.

یون
غلظت یون درمحلول
(میلی مول بر لیتر)
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شکل  -9شمای فرآیند تولید فومهای منیزیمی.

در هر مرحله و به منظور جلوگیری از افزایش غلظت یون کلر در
محیط ،محلول شستشو تعویضگردید .در انتها برای حل شدن
رسوبات باقیمانده و تمیزشدن سطح نمونهها از محلول با  ۴درصد
حجمی اسید استیک صنعتی به مدت  2دقیقه برای شستشوی
نهایی استفاده شد .میزان تخلخل کل هر نمونه با محاسبه نسبت
چگالی ظاهری فوم به چگالی منیزیم در حالت چگال و بر اساس
رابطه ( )1بهدست آمد [.]4
()1

∗ρ
) × 100
𝑏ρ

P = (1 −

 φ1015 mmتهیه شد و سپس آزمایش فشار توسط دستگاه
 Zwick Roell Z250در دمای محیط تا کاهش طول  70درصد
با نرخ کرنش  10-3 s-1انجامشد .آزمایش غوطهوری بر اساس
استاندارد  [12] ASTM G31-72در محلول شبیهسازی بدن
( )SBFکه ترکیب آن در جدول ( )2آورده شده است ،با  PHبرابر
 7/4و دمای  37 ± 1درجه سانتیگراد به صورت انتخابی برای
دو نمونه فوم  S100و  S2000با ابعاد  φ108.2 mmانجام
پذیرفت.

در این رابطه  Pدرصد تخلخل نمونه * ،چگالی ظاهری فومρb ،

چگالی منیزیم در حالت چگال است .میزان تخلخلهای بسته در
فومهای تولیدی نیز با استفاده از روش ارشمیدس محاسبه
گردید .بررسی سطح و ساختار فومها توسط میکروسکوپ نوری
 Olympus GX51انجام گرفت .جهت بررسی رسوبات ایجاد شده
در نمونهها پس از آزمایش غوطهوری از میکروسکوپ الکترونی
روبشی ( )SEMمدل  MIRA3شرکت  TESCANمجهز به
طیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس ( )EDSاستفاده شد .برای
بررسی خواص مکانیکی فومها نمونههایی استوانهای به ابعاد

شکل -2مقطعی از فوم تولید شده با دو مورفولوژی و اندازه سلول متفاوت:
الف) سلول نامنظم با قطر متوسط  212میکرومتر ،ب) سلول کروی با قطر
متوسط  622میکرومتر.
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الزم به ذکر است که این دو نمونه فوم دارای کمترین میزان
تخلخل بسته بودند که از نظر کاربرد پزشکی مطلوبتر است.
میزان محلول برای هر نمونه  175 ccدر نظر گرفته شد .میزان
تولید گاز  H2برای هر نمونه بهطور متوالی در ساعتهای مختلف،
اندازهگیری شد و نرخ تولید هیدروژن بر اساس mL/cm2.day
محاسبه گردید.

درصد است ،که این میزان تخلخل با میزان تخلخل داربستهای
استخوانی که بین  ۴0تا  70درصد است ] ،[9,16مطابقت دارد.

 -3نتایج و بحث
 -9-3بررسی تخلخل و ساختار

امروزه منیزیم به عنوان یک فلز قابل قبول از لحاظ خواص
مکانیکی و نزدیکی این خواص با بافت استخوان ،جذابیتهای
زیادی برای کاربردهای پزشکی پیدا کرده است ] ،[6,10یکی از
موارد استفاده آن بهصورت داربست و به عنوان پرکنندههای
استخوانی است ] .[11,13با توجه به ساختار استخوان که از بیرون
به سمت داخل دارای الیههایی به ترتیب متراکم( 1تخلخلهای
کوچک) تا اسفنجی( 7تخلخلهای بزرگ) است ] ،[14ایجاد یک
ساختار با تخلخل گرادیانی میتواند برای کاربردهای پزشکی
مناسب باشد .همان طور که در شکل ( )2نشان داده شدهاست،
مقطع نمونه تولیدشده در این تحقیق با دو اندازه ذرات نمک در
یک مرحله فلزخورانی شده و مورفولوژی حفرات نیز به دو صورت
نامنظم و کروی بهترتیب از سمت راست به چپ مشخص است.
تصاویر (الف) و (ب) در شکل ( ،)3مورفولوژی حفرات فومهای
 I700و  S100را نشان میدهد .ارتباط بین سلولها در نقاط
اتصال آنها به صورت رنگی در تصویر نشان داده شده است.
همچنین وجود سلولهای باز در داخل حفرات توسط پیکان قرمز
رنگ مشخص شده است .نمودارهای توزیع اندازه حفرات برای این
نمونهها نیز در شکل (-3ج) وشکل (-3د) آورده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،فوم  S100توزیع سلولی
یکنواختتری نسبت به فوم  I700دارد .یکنواختتر بودن
اندازههای سلول عالوه بر ایجاد رفتار یکنواخت در منحنیهای
تنش-کرنش فشاری ] ،[15سبب ایجاد سلولهای بسته کمتری
نیز میشود .عدم یکنواختی ذرات نمک هنگام فلزخورانی موجب
بستهشدن فضاهای نفوذ مذاب بین ذرات بزرگتر توسط ذرات
کوچکتر شده و در نتیجه سلولهای بسته بیشتری را ایجاد
میکند.
مقادیر اندازهگیری شده خواص فشاری و تخلخل فومهای تولیدی
در این تحقیق در جدول ( )3آورده شده است .بر اساس
اندازهگیری ،میزان درصد تخلخل فومهای تولیدی بین  ۴4تا 12

شکل -3الف) مقطعی از ساختار سلول باز فوم  ،S622ب) مقطعی از ساختار
سلول باز فوم  ،I122ج) نمودار توزیع اندازه سلول فوم  ،S622د) نمودار
توزیع اندازه سلول فوم .I122

Cortical

6

Cancellous

7
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جدول -3مقادیراندازهگیری شده خواص فشاری و تخلخل نمونه فومهای تولیدشده در این تحقیق.

مدول یانگ *E
()GPa

نسبت چگالی
*/b

ظرفیت جذب
انرژی W
()MJ/m3

0/377۴

8/1
8/1

نمونه

اندازه سلول

تخلخل کل

()m

)1-(*/b)( %

تخلخلهای بسته
()%

)MPa( *PL

S100

111  21

12/2۴

1/۴2

3/40

0/08۴

S1000

118۴  43

۴3/1۴

3/74

7/10

0/140

0/410۴

S2000

21۴0  88

۴7/۴۴

3/18

4/11

0/122

0/424۴

1/4

I700

821  31

۴۴/18

4/31

3/10

0/1۴۴

0/4402

1/4

I1400

141۴  ۴4

10/1۴

7

1/1

0/11۴

0/310۴

10/1

بررسی ساختار سلولها نیز نشان داد که بیش از  13درصد از
حفرات سلولی فومها باز هستند .وجود حفرات سلولی باز موجب
رشد و تسریع بهبود بافت استخوان در داربستها میشود ].[9,10
میزان حفرات بسته در فومهای با سلول نامنظم ( I700و )I1400
بیشتر از فومهای با سلول کروی است .علت این موضوع به دو
پارامتر عدم یکنواختی توزیع اندازه سلولی و وجود گوشههای تیز
در ذرات نمک مربوط است .ذرات گوشهدار نمک به هنگام
عملیات فلزخورانی شسته شده و موجب ازبینرفتن اتصال بین
ذرات شده و در نتیجه سلولهای بسته بیشتری ایجاد میشوند.
تصویر ریزساختار فومهای  I700و  S2000در شکل ( )4آورده
شده است .دوقلویی شدن ،بخصوص در گوشههای تیز ،در ساختار
قابل مشاهده است .با توجه به اینکه فرآیند انجماد نمونهها به
وسیله سرمایش از کف قالب صورت گرفت ،تشکیل دوقلویی در
ریزساختار ناشی از تنشهای انقباضی حاصل از فرآیند انجماد
بوده است .منیزیم و برخی از آلیاژهای آن مستعد ایجاد دوقلویی
بر اثر ایجاد تنشهای مکانیکی یا تبلور مجدد هستند ] .[17بهطور
کلی دوقلوییها توسط نقص چیدمان اتمی در مرزدانهها یا
فصلمشترک آنها و با ایجاد تنشهای موضعی در این مناطق
ایجاد میگردند .این مرزها یا فصلمشترکها به علت دارا بودن
منبع بزرگی از عیوب ،عامل جوانهزنی و رشد دوقلوییها هستند
] .[18همان طور که شکل ( )4نشان میدهد ،چگالی دوقلوییها
در فوم  I700نسبت به فوم  S2000بیشتر است.
گوشههای تیز ذرات نمک در فومهای نامنظم ،سبب تمرکز تنش
بیشتر در مقایسه با ذرات نمک کروی میشود که منجر به
جوانهزنی و رشد دوقلویی بیشتر در این نمونهها شده است.

تنش هموار

بهصورت کلی تا  ۴درصد کرنش فشاری است ،فومها رفتار
االستیک برگشتپذیر را نشان دادهاند .مدول یانگ فومها از شیب
خط مماس با این بخش از منحنیهای تنش-کرنش بهدست آمده
است .بخش دوم ( )IIاز منحنیها ،از پیک اولیه منحنیهای
تنش-کرنش شروع میشود و معموال تا  10درصد کاهش طول
ادامه مییابد .با شروع این منطقه یالها شروع به تخریب میکنند
و فومها در یک تنش تقریباً ثابت ،کرنش زیادی را تحمل
میکنند .بروز این سطح هموار ناشی از اثر همزمان کارسختی در
یالها (افزایش سطح تنش) و شکسته شدن دیوارههای سلول
(کاهش سطح تنش) است.

 -2-3بررسی رفتار تغییرشکل فشاری

منحنیهای تنش-کرنش فشاری برای نمونه فومهای تولیدی در
شکل ( )۴آورده شده است .منحنیهای تنش-کرنش بهدست
آمده را میتوان به سه بخش تفکیک کرد .در بخش اول ( )Iکه

شکل -4تصویر میکروسکوپ نوری از دوقلویی در ریزساختار:
الف) نمونه ،I122ب) نمونه .S2222
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نشانمیدهد که نمونههای با تخلخل نامنظم ،منطقه هموار و به
طور کلی خواص مکانیکی باالتری نسبت به نمونههای با تخلخل
کروی دارند .علت این موضوع به جهتدار بودن یالها و
دیوارههای سلول در فومهای با تخلخل نامنظم مربوط است .این
یالها و دیوارهها با داشتن جهتهای بیقاعده ،مقاومت بیشتر در
هنگام اعمال نیرو از خود نشان میدهند .عالوه بر این ،میزان
سلولهای بسته و وجود دوقلویی بیشتر در ساختار این فومها
موجب افزایش نرخ کار سختی و در نتیجه موجب افزایش خواص
مکانیکی میشود ] .[19,20گیبسون و اشبی مدل ریاضی برای
ارتباط بین خواص مکانیکی فومها با نسبت چگالیشان ارائه
کردهاند ] ،[1,2بر اساس این روابط (روابط شماره  2و  )3خواص
مکانیکی فومها با افزایش نسبت چگالی افزایش مییابد.

(الف)

(ب)

()2

ρ∗ 2

) = 𝐶1 (ρ
b

3

()3

شکل  -1الف) منحنیهای تنش-کرنش مهندسی نمونه فومهای تولیدی در
آزمایش فشار ،ب) نمونههای آمادهشده جهت بررسی رفتار تغییر شکل
فشاری ،قبل و بعد از آزمایش فشار.
∗
𝐿𝑃𝜎 (تنش شروع شکسته شدن یالها و دیوارهها) برای
تنش
فومها از پیک اولیه منحنیهای تنش-کرنش بهدست میآید و
در صورت نبود پیک اولیه ،این تنش از نقطه تقاطع خط مماس
بر منطقه االستیک و منطقه هموار 1تعیین میشود .بخش سوم
( )IIIمنحنیها ،ناحیه فشردهشدن ساختار سلولی است .در این
مرحله دیوارهها و یالهای سلولها بهطور کامل تخریب شدهاند و
یالهای مخالف هم به یکدیگر رسیده و فشرده میشوند .یکی از
پارامترهای مهم در منحنیهای تنش-کرنش فشاری و تعیین
∗
𝐿𝑃𝜎 ،میزان درصد تخلخل یا نسبت
خواص مکانیکی نظیر ∗ 𝐸،

∗ρ

چگالی  ρاست ،به طوری که با افزایش درصد تخلخل یا کاهش
𝑏

نسبت چگالی ،این خواص کاهش مییابد ].[1,2
بررسی نتایج خواص مکانیکی فومهای با تخلخل کروی (جدول)3
نشان میدهد که با افزایش میزان تخلخل 𝐸 ∗ ،و  *PLکاهش
مییابد .مقایسه خواص مکانیکی و رفتار منحنیهای تنش-کرنش
فشاری فومهای با تخلخل نامنظم با فومهای با تخلخل کروی
Plateau

1

ρ∗ 2

) = 𝐶2 (ρ
b

∗𝐸
𝑏𝐸

∗
𝐿𝑃𝜎
𝑠𝑦𝜎

در رابطه ( E* ،)2مدول یانگ فوم است که به جنس ماده،
ضخامت دیوارهها و یالها و مورفولوژی سلولها وابسته استEb .
مدول یانگ ماده در حالت چگال (متراکم) است که برای منیزیم
خالص  40گیگاپاسکال گزارش شده است ] C1 .[21نیز مقدار
ثابتی است که به شکل هندسی سلولها وابسته است و برای
بیشتر اشکال سلولی تقریبا برابر با یک در نظر گرفته میشود .در
رابطه ( *PL ،)3تنش شروع تخریب یالها است که به جنس
ماده ،ضخامت یالها و دیوارهها و مورفولوژی سلولها بستگیدارد.
 ysتنش تسلیم ماده در حالت چگال است که برای منیزیم
خالص برابر با  21مگاپاسکال است ] C2 .[21مقداری ثابت است
که به شکل هندسی سلول وابسته است و برای فومهای با ساختار
سلولی باز برابر با  0/3در نظر گرفته میشود .شکل ( )1ارتباط
بین خواص مکانیکی با نسبت چگالی فومهای با سلول کروی
بدست آمده در این تحقیق را به همراه مدل گیبسون-اشبی نشان
میدهد.
با دقت در نمودارها مشخصاست که شیب خطوط نمونه فومهای
تولیدی با شیب خطوط معادالت گیبسون-اشبی متفاوت است و
عرض از مبدا خطوط ) (Cهم اختالف زیادی را نشان میدهد.
علت این تفاوت به مورفولوژی سلول در مدل محاسبه شده
گیبسون-اشبی مربوط است که براساس یک سلول مکعب مربع
بهدست آمده است ].[1,2
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جدول  -4خواص مکانیکی فومهای تولیدی و استخوان اسفنجی.
𝑟𝑔

مدول یانگ
( 𝑎𝑝𝐺)

استحکام
فشاری
( 𝑎𝑝𝑀)
3/1-7/1
4 -12

خواص مکانیکی

چگالی(

فومهای تولیدی

0/1۴ -0/80

0/08۴-0/11۴

استخوان
اسفنجی

1 -1/4

0/01 -1/۴7

)

𝑐𝑚3

 -3-3جذب انرژی

ظرفیت جذب انرژی فومهای تولیدی با محاسبه سطح زیر
منحنیهای تنش-کرنش فشاری بهدست آمده است .همانطور که
منحنیهای تنش-کرنش فشاری نمونه فومهای تولیدی
نشانمیدهد (شکل ،)۴پهنای منطقه هموار این فومها تا حدود
کرنش  0/1گسترش یافتهاست که نشاندهنده قابلیت جذب
انرژی در فومهای منیزیمی است .شکل ( )7میزان جذب انرژی
فومهای منیزیم تولیدشده در این تحقیق را نشان میدهد که
نتایج آن در جدول ( )3آورده شدهاست .میزان جذب انرژی برای
هر نمونه فوم با استفاده از معادله ( )1و درصد کاهش طول بین
 ۴تا  10درصد محاسبه شد ].[1,2
شکل -6رابطه لگاریتمی خواص مکانیکی فومهای تولیدی با نسبت چگالی
∗𝑬
به همراه مدل گیبسون-اشبی( :الف) براساس نسبت مدول
𝒃𝑬
∗𝝈
براساس نسبت تنش 𝑳𝑷 .
𝒔𝒚𝝈

و (ب)

بنابراین با توجه به تفاوت مورفولوژی سلولی در این تحقیق ،وجود
این اختالف طبیعی بهنظر میرسد .نتایج بهدست آمده از خواص
مکانیکی فومهای با سلول کروی در این پژوهش و مدلسازی آن
براساس روابط گیبسون-اشبی به صورت روابط ( )4و ( )۴نشان
داده شده است.
()4
()5

ρ∗ 2.79

) = 0.032 (ρ
b

ρ∗ 3.99

) = 7.72 (ρ
b

∗𝐸
𝑏𝐸

∗
𝐿𝑃𝜎
𝑠𝑦𝜎

معادالت ( )4و ( )۴میتوانند بهعنوان یک مدل پیشنهادی برای
فومهای منیزیمی سلول باز با موفولوژی کروی مورد استفاده قرار
گیرند .همچنین با توجه به نزدیکی خواص مکانیکی فومهای
تولید شده در این پژوهش به خواص استخوان اسفنجی ][7,8,22
که در جدول ( )4آورده شدهاست ،این فومها میتوانند به عنوان
داربستهای استخوانی در کاربردهای پزشکی پیشنهاد کردند.

()6

ε

W = ∫0 σdε

در رابطه باال W ،میزان جذب انرژی بر حسب  ،MJ/m3میزان
تنش و  dتغییرات کرنش را نشان میدهند .همانطور که
منحنیهای تنش-کرنش فشاری فومها در شکل ( )۴نشان
میدهند ،فومهای با سلول نامنظم دارای منطقه هموار با سطح
تنشی باالتری نسبت به فومهای با سلول کروی هستند .بنابراین
میزان جذب انرژی فومهای نامنظم بیشتر از فومهای کروی است.
در فومهای با سلول کروی ،نمونه فوم  S100برخالف درصد
تخلخل باالتر ،میزان جذب انرژی باالتری داشته است .بررسی
منحنی تنش-کرنش فشاری (شکل  )۴این فوم نشان میدهد که
تنش اعمالی بر حسب کرنش با یک شیب ثابت و یکنواخت در
منطقه هموار پیش رفته است ،که علت آن همان طور که در
شکل( )3نشان داده شده است ،مربوط به توزیع یکنواخت اندازه
سلول این فوم است .اساریو هرمندز و همکارانش [ ]4خواص
مکانیکی و میزان جذب انرژی فومهای منیزمی خالص تولید شده
به منظور کاربرد پزشکی را بررسی کردند .نتایج نشان داده است
که فومهای تولیدی این محققین دارای جذب انرژی 8/1-۴/2
 MJ/m3میباشند .همچنین در تحقیقی دیگر که توسط یاتگ و
همکارانش [ ]۴در ارتباط با خواص مکانیکی فومهای منیزمی و
مقایسه آن با خواص فومهای آلومینیمی انجام شده ،نشان داده
است که فومهای منیزیمی در مقایسه با فومهای آلومنیمی
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خواص مکانیکی باالتری دارند و همچنین میزان جذب انرژیشان
به فومهای آلومینیمی نزدیک است .با توجه به چگالی پایین
منیزیم نسبت به سایر فلزات و رفتار منحنیهای تنش-کرنش و
میزان جذب انرژی خوب این فلز در حالت فوم ،میتوان آنها را
گزینه خوبی برای کاربردهای مناسب با این خواص پیشنهاد کرد.
 .4-3بررسی سرعت خوردگی
منیزیم در محیطهای آبی براساس واکنشهای الکتروشیمیایی
روابط ( )7تا ( )1خورده شده و گاز هیدروژن آزاد میکند .این
فلز در محیط بدن نیز با آب موجود در بافت واکنش داده و گاز
هیدروژن آزاد میکند ].[6,23
( )7واکنش آندی

Mg  Mg2++2e-

( )8واکنش کاتدی

2H2O+2e-  H2+2(OH)-

( )9واکنش عمومی

Mg+2H2O  Mg (OH)2+H2

شکل -1میزان جذب انرژی برحسب کرنش برای نمونه فومهای تولید شده.

یکی از روشهای بررسی رفتار خوردگی منیزیم جهت کاربردهای
پزشکی ،استفاده از آزمایشهای بیرونتنی 1با استفاده از محلول
شبیهسازی بدن به روش غوطهوری است ] .[6همان طور که
واکنش رابطه ( )1نشان میدهد به ازای یک مول از بین رفتن
منیزیم ،یک مول گاز هیدروژن تولید میگردد .بنابراین با
اندازهگیری میزان گاز هیدروژن تولیدشده از نمونهها در آزمایش
غوطهوری ،میتوان نرخ تولید هیدروژن و سرعت خوردگی را
محاسبه کرد ] .[24,25شکل ( )8میزان آزادسازی هیدروژن برای
فومهای  S100و  S2000را در بازه زمانی  24ساعت
نشانمیدهد .همانطور که مشخص است با گذشت زمان ،شیب
منحنیها کاهش یافتهاست .این موضوع همانطور که در معادله
( )1نشان داده شده است ،به دلیل ایجاد یک الیه شبه پایدار از
هیدروکسید منیزیم روی سطح نمونهها است که باعث کاهش
سرعت رهایش گاز هیدروژن و در نتیجه کاهش سرعت خوردگی
میشود ].[6
شکل ( )1تصویر  SEMبه همراه آنالیز عنصری  EDSاز رسوبات
ایجادشده بر سطح نمونهها را پس از آزمایش غوطهوری نشان
میدهد .نمونهها پس از خارج شدن از محلول شبیهسازی بدن
در ابتدا در هوای آزاد خشک شده و سپس جهت بررسی نوع
رسوب ایجاد شده بر سطحشان مورد آنالیز قرار گرفتند .با توجه
به اینکه در آنالیز عنصری  EDSعنصر هیدروژن مورد شناسایی
قرار نمیگیرد و نتایج هم درصد باالیی از عناصر اکسیژن و
منیزیم را نشان داده است ،میتوان دریافت که رسوب ایجاد شده
بر سطح نمونهها از نوع هیدروکسید منیزیم بوده است .این
ترکیب به عنوان یک الیه محافظ بر روی سطح نمونهها عمل
میکند .اما با توجه به اینکه در محلولهای شبیهسازی یون Cl-
وجود دارد ،این ترکیب نسبت به این یون بسیار حساس بوده و
براساس معادله 10واکنش داده ] [6و تولید کلرید منیزیم میکند.
بدین ترتیب فرآیند تخریب با تولید هیدروکسید منیزیم بر سطح
و واکنش آن با یون  Cl-ادامه مییابد.
()11

شکل -1میزان آزادسازی هیدروژن بر حسب زمان برای نمونههای  S622و
 S2222در آزمایش غوطهوری در محلول شبیه سازی بدن.

In Vitro

1

Mg(OH)2+2Cl-MgCl2+2(OH)-

شکل ( )10نرخ آزادسازی هیدروژن برای نمونههای  S100و
 S2000را نشان میدهد .همانطور که از شکل ( )8و ()10
مشخص است ،میزان آزادسازی هیدروژن و نرخ آن در نمونه فوم
 S2000کمتر از نمونه فوم  S100است .علت این تفاوت به میزان
مساحت سطح تماس سلولها با محلول شبیهسازی بر میگردد.
در نمونه فوم  S2000با توجه به میزان تخلخل کمتر و قطر بیشتر
سلولها ،مساحت سطح تماس این فوم با محلول شبیهسازی کمتر
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Cl-

از نمونه فوم  S100است و در نتیجه میزان واکنش با یون
کمتر شده و موجب کاهش نرخ رهایش گاز هیدروژن میشود.
بنابراین به عنوان یک نتیجه کلی میتوان بیان کرد که با افزایش
ابعاد سلولی میزان رهایش گاز هیدروژن به علت کاهش سطح
تماس با محلول کاهش مییابد .با توجه به اینکه متناسب با نوع
استخوان از نظر میزان و اندازه تخلخل و همچنین محل در بدن،
خواص مکانیکی استخوان اسفنجی متغیر است (جدول .)4
بنابراین انتخاب نمونه فوم مناسب برای کاربردهای داربستی به
نوع استخوان و محل کشت آن وابسته است .اما با توجه به
آزادسازی هیدروژن از ایمپلنتهای منیزیمی در محل کشت و
اثرات احتمالی ناشی از عفونت [ ،]1بر اساس نتایج این تحقیق
میتوان نمونه فوم  S2000را به علت نرخ آزاد سازی هیدروژن
کمتر در آزمایش غوطهوری ،برای کاربرد داربستی پیشنهاد کرد.

شکل -1تصویر  SEMاز رسوب ایجادشده در سطح نمونه در آزمایش
غوطهوری و آنالیز عنصری  EDSاز رسوب.

شکل -92نرخ آزادسازی هیدروژن برای نمونه فومهای  S622و .S2222

 -4نتیجهگیری
در این تحقیق فومهای منیزیم خالص سلول باز با اندازه سلول و
مورفولوژی متفاوت تولید شد .اثر مورفولوژی و درصد تخلخل بر
روی رفتار فشاری مورد ارزیابی قرار گرفت .همچنین اثر اندازه
سلول بر سرعت خوردگی فومها در محلول شبیهسازی بدن
اندازهگیری شد .نتایج کلی زیر بهدست آمد:
 -1با افزایش درصد تخلخل در فومها ،خواص مکانیکی نظیر
مدول یانگ فوم (* )Eو تنش منطقه هموار ( )*PLکاهش
مییابد .فومهای با مورفولوژی سلول نامنظم به علت جهات
متفاوت یالها و دیوارهها به هنگام اعمال نیرو ،خواص بهتری
را نسبت به فومهای با مورفولوژی سلول کروی ارائه دادند.
 -2یکنواختتر بودن توزیع اندازه سلولی موجب یکنواختی رفتار
منحنیهای تنش-کرنش با یک شیب مالیم در منطقه هموار،
جذب انرژی بهتر و میزان تخلخلهای بسته کمتر میشود.
 -3رفتار منحنیهای تنش-کرنش در منطقه هموار فومهای
منیزیم نشان داد که این فومها گزینههای مناسبی برای
کاربردهای جذب انرژی هستند .فومهای با مورفولوژی سلول
نامنظم به علت باالتر بودن خطوط منحنی در منطقه هموار
منحنی تنش-کرنش ،جذب انرژی باالتری را نسبت به
فومهای با مورفولوژی کروی داشتند.
 -4مدلسازی انجامشده از فومهای با مورفولوژی سلول کروی
براساس روابط گیبسون-اشبی میتواند به عنوان یک مدل
پیشنهادی برای این فومها استفاده شود.
 -۴در آزمایش غوطهوری کاهش قطر سلول و به تبع آن افزایش
سطح کل تماس با محلول خورنده شبیه سازی بدن ،موجب
افزایش نرخ تولید هیدروژن و در نتیجه افزایش سرعت
خوردگی شد.
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Abstract
In this study, open-cell magnesium foams with irregular and spherical morphology in different
sizes and amounts of porosity were produced using the melt infiltration method into a NaCl space
holder material. After determining the amount of closed porosity, the effects of morphology and
porosity on the mechanical properties of the produced foams were investigated. Structure
evaluation of the foams showed that more than 93% of the cells of the produced foams have open
porosity and the foams with the irregular cells have a higher amount of the closed cells. Also, the
amount of porosity of the foams varied from 54 to 62%. The results of the compression test showed
that with increasing the porosity percentage, mechanical properties such as Young's modulus of
the foams (E*) and stress of the plateau zone (*PL) decreased. Also, the irregular cell foams have
a higher energy absorption than the spherical cell foams due to the wider plateau zone in the stressstrain curve. The in vitro corrosion rate of the foams was also studied by immersion test in the
simulated body fluid (SBF) for two foams specimens with spherical cell morphology and the
lowest closed cell amount. The results of the corrosion test have also shown that the size of the
porosity of the foams can affect the corrosion rate, so that the smaller cell size foams had higher
corrosion rate than the larger cell size foams.
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