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چکیده:
نانو بیوکامپوزیت هیبریدی با زمینه آلیاژ منیزیم ) Mg-0.5Ca-0.8Mn (wt%تقویت شده با 2درصد وزنی نانو ذرات فلوئور
آپاتیت ( )FAو  1/3درصد وزنی نانو صفحات گرافن ( )GNPsتوسط فرآیند ریختهگری همزن مکانیکی تولید و به منظور از
بین رفتن حفرات ناشی از ریختهگری تحت فرآیند جدید ریختهگری تحت فشار آرگون بازذوب شد .خواص مکانیکی از قبیل
استحکام کششی توسط آزمایش کشش و خواص خوردگی توسط آزمایش الکتروشیمیایی ،امپدانس و آزادسازی هیدروژن در
محلول شبیهسازی محیط بدن مورد بررسی قرار گرفت .تغییرات ریزساختاری شامل پراکنش ذرات تقویت کننده و اندازهی
دانهها با کمک میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترون روبشی مطالعه شد .نتایج حاصل نشان میدهد که استحکام کششی
نهایی کامپوزیت  23درصد بیشتر از آلیاژ پایه است و جریان خوردگی کامپوزیت  01درصد کاهش نسبت به آلیاژ پایه یافته
است .بررسیهای ریزساختاری بیانگر کاهش اندازه دانه کامپوزیت ( )130 µmنسبت به آلیاژ پایه ( )441 µmاست و تصاویر
میکروسکوپ الکترون روبشی شکلگیری داربست گرافنی که دارای تاثیر مثبت در خواص مکانیکی و خوردگی است را نشان
میدهد.
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 -8مقدمه
اخیراً ،آلیاژهای منیزیم پتانسیل مناسبی جهت تولید
ایمپلنتهای زیستتخریبپذیر با قابلیت جذب در بدن از
خود نشان دادهاند [ .]1-2آلیاژهای منیزیم با دارا بودن
خواصی از قبیل زیستتخریبپذیری ،عدم تولید محصوالت
سمی در درون بدن انسان ،استحکام مکانیکی مناسب،
چگالی ( )1/34gr/cm3نزدیک به استخوان انسان

( )3/2-1/1gr/cm3و مدول یانگ ( )44 GPaقابلمقایسه با
مغز استخوان انسان ( )13 GPaکه موجب به حداقل
رساندن تنشهای غالفی میشود بهعنوان گزینه مناسب
جهت تولید ایمپلنت بهحساب میآیند [ .]3با این وجود،
محدودیت این مواد پایین بودن استحکام و مقاومت به
خوردگی است .پایین بودن مقاومت به خوردگی از یکسو با
افزایش سرعت خوردگی موجب کاهش استحکام ایمپلنت
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پیش از ترمیم آسیبهای استخوانی شده که ممکن است
ایمپلنت پیش از ترمیم کامل استخوان دچار شکست و یا
تغییر فرم شود و از سوی دیگر موجب افزایش میزان
هیدروژن آزادشده میشود که این موضوع موجب قلیایی
شدن درون بدن میشود [ .]4-3زمان موردنیاز برای حضور
ایمپلنت بهمنظور ترمیم استخوان در حدود  12هفته است
درحالیکه ایمپلنتهای منیزیمی تنها  1هفته پایداری
مکانیکی از خود نشان میدهند [ .]1-9روشهای مختلفی
برای فائق آمدن بر این محدودیتها پیشنهاد میشود .اول،
تولید آلیاژهای جدید پایه منیزیمی با عناصری که در داخل
بدن سم تولید نکنند مانند ]12[ Mn ،]11[ Zn ،]11[ Ca
و  .]13[ Zrدوم ،ایجاد پوششهای سطحی زیست فعال
شامل کلسیم-فسفر [ ]10[ Si ،]14و ترکیبات هیدروکسی
آپاتیت [ .]10سوم ،استفاده از فرآیندهای تغییر شکل
پالستیک شدید که با کاهش اندازهی دانهها موجب افزایش
استحکام و افزایش مقاومت به خوردگی میشوند [.]13
چهارم ،تولید کامپوزیتهای زمینه منیزیمی با کمک
سرامیک و پلیمرهای زیستفعال [ .]19،11ترکیبات
بیوسرامیکی کلسیم -فسفات مانند هیدروکسی آپاتیت
] ،(HydroxyApatite, (HA)) [20تری کلسیم فسفات
[ ]21و فلوئور آپاتیت [ ]22بهمنظور تولید
بیوکامپوزیتهای زمینه منیزیمی به دلیل بیولوژیک
فوقالعاده ،زیست سازگاری و خواص استخوانسازی مورد
استقبال قرارگرفتهاند .در این گروه هیدروکسی آپاتیت و
فلوئور آپاتیت به دلیل داشتن ترکیبی مشابه بااستخوان
انسان بهعنوان یک مادهی معدنی بزرگ در بافت سخت
پستانداران مطرح است .فلوئور آپاتیت( )FAدرواقع ترکیبی
مشابه با  HAاست که در آن یون فلوئور قرار گرفته است.
آزمایشهای انجام شده نشان میدهد که نانو ذرات FA
میتوانند موجب کاهش تجزیه و بهبود چسبندگی سلولی
ذرات  HAو بهبود چشمگیری در فعالیت فسفاتها شوند
[ .]23-24بنابراین نانوذرات فلوئور آپاتیت میتوانند سطح
حداقلی از فلوراید را برای شکلگیری استخوان مهیا سازند
[ .]20تحقیقات نشان میدهد استفاده از ذرات تقویتکننده
ثانویه شامل بیوسرامیکها و بیوپلیمرها در کنار ذرات
تقویتکنندهی  HAعالوه بر ،بهبود چسبندگی ذرات
هیدروکسی آپاتیت به استخوان نسبت به آلیاژ پایه موجب
پراکنش بهتر  HAدر داخل زمینه آلیاژ میگردد [.]20-21
گرافن با داشتن مدول االستیک نزدیک به ( 1 TPaیک

تراپاسکال برابر  1012 Paاست) و استحکام شکست ذاتی
 120 GPaدارای خواص مکانیکی بسیار مناسبی بهمنظور
ذرات تقویتکننده است [31و .]29در مطالعهای که توسط
راشاد [ ]31صورت گرفت گرافن به ازای مقادیر بسیار کمتر
خواص استحکامبخشی منحصربهفردی در مقایسه با
تقویتکنندههای پلیمری و سرامیکی دیگر از خود نشان
دادهاست .سلوام و همکارانش [ ]32معتقدند گرافن موجب
بهبود خواص مقاومت به خوردگی زمینه منیزیمی شده
است .گزارشها [ ]34،33نشان میدهد گرافن اکسید
میتواند قابلیت شکلگیری هیدروکسی آپاتیت را در
محلول  SBFافزایش دهد.
فرآیندهای مختلفی مانند متالورژی پودر [ ]29،31و
ریختهگری همزن مکانیکی [ ]30-33بهمنظور تولید
کامپوزیتهای زمینه منیزیمی مورد استفاده قرار میگیرد.
تولید کامپوزیت توسط فرآیند همزن مکانیکی دارای
نقایصی مانند حفره و تخلخل هست که بهمنظور از بین
بردن این نواقص در طی انجماد مذاب فشاری نزدیک به
 111MPaتوسط سنبه فوالدی به نمونهی ریخته شده
اعمال میشود [ .]30-33درحالیکه در این پژوهش برای از
بین بردن نواقص از فشاری به میزان )1/0MPa) 0 bar
استفاده شد که بسیار کمتر از فشار استفادهشده توسط
دیگر محققین است .تفاوت دیگر این روش با روشهای
استفاده شده در مطالعات سایر محققین ،استفاده از فشار
گاز آرگون بهجای سنبه است که بر روی مذاب اعمالشده
و تا پایان انجماد ادامه مییابد .با این وجود ،بررسی تأثیر
همزمان گرافن و فلوئور آپاتیت بر افزایش خواص
استحکامی و خوردگی منیزیم تاکنون مورد مطالعه قرار
نگرفته است .بنابراین ،تولید و آنالیز رفتار
زیستتخریبپذیری و خواص مکانیکی نانوبیوکامپوزیت
هیبریدی )Mg(0.8Mn+0.5Ca)/2FA/0.3GNPs (wt.%
بهمنظور کاربرد پزشکی در پژوهش حاضر موردمطالعه
قرارگرفته است.
 -1مواد و روش تحقیق
 -8-1مواد

از شمش منیزیم خالص ،پولک منگنز و همچنین کلسیم
خالص برای تولید آلیاژ استفاده شده است .ذرات
تقویتکننده شامل  FAبا اندازهی  31nmو  GNPsبا
اندازهی  2-11 nmو تعداد  32الیه و طول  4-12µmبه
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ترتیب تولیدشده توسط فرآیند آسیاب گلولهای سیارهای در
دانشگاه اصفهان و خریداریشده از شرکت
) Research Nanomaterial Co Ltd (USAاست.
تراشههای منیزیمی توسط ماشینکاری شمش آلیاژ
زمینهی ریختهگری شده به دست آمد (شکل .)1
 -1-1پیش پراکنش

بهمنظور پراکنش بهتر و مؤثر نانو ذرات تقویتکننده در
زمینه آلیاژ منیزیم از فرآیند چندمرحلهای استفاده شد.
مرحله اول پیش پراکنش ذرات تقویتکننده بر سطح
تراشههای منیزیمی بود( شکل  .)2برای این منظور ،ابتدا
دومحلول آبی به ترتیب شامل یک گرم گرافن و شش گرم
فلوئور آپاتیت با  1/10گرم سورفکتانت آنیونی سدیم دو
دسیل سولفات  (Sodium Dodecyl Sulphate) SDSتوسط
همزن مکانیکی آماده و پس از اختالط درون حمام
التراسونیک به مدت  31دقیقه و قدرت  w60قرار گرفت.
بهمنظور جلوگیری از تأثیر  SDSروی ریزساختار کامپوزیت
مقدار  SDSبسیار جزئی مورد استفاده شد.
 31گرم تراشه منیزیمی به مدت  11دقیقه در حمام استون
شستشو داده شد تا ناخالصی و چربیهای احتمالی ناشی از
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ماشینکاری حذف گردد و سپس تراشهها از حمام استون
خارج و توسط آب مقطر بهطور کامل شستشو داده شدند و
پسازآن خشک شدند .تراشهها پس از آن به محلول آبی
حاوی 1/10گرم پلی وینیل الکل ( )PVAافزوده شد و به
مدت  1ساعت توسط همزن مکانیکی مخلوط شدند سپس
تحت دمای  41°Cقرارگرفت تا آب موجود در سوسپانسیون
خشک شود در نتیجه تراشه منیزیمی اصالحشده با
پلیوینیل الکل حاصل شد .پس از آن تراشههای منیزیمی
اصالحشده به محلول حاصل از اختالط گرافن و فلوئور
آپاتیت افزوده شد و به مدت  11دقیقه در حمام
التراسونیک قرار گرفت و درنهایت سوسپانسیون به وجود
آمده توسط همزن مکانیکی با سرعت  311دور در دقیقه
اختالط یافت و همزمان توسط گرمکن برقی در دمای
 41°Cقرار گرفت تا آب موجود بهطور کامل حذف شود
پسازآن تراشههای منیزیمی پوشش دادهشده با گرافن و
فلوئورآپاتیت به دست آمد .بهمنظور جلوگیری از
اکسیداسیون تراشههای منیزیمی در محلول آبی دمای
 41°Cانتخاب شد .مقادیر اعالمشده در بخش  2-2به ازای
تولید شمش  311گرمی است.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل  -8تصاویر :الف) پولک منگنز  ،ب) گرافن ،ج) فلوئور آپاتیت  ،د) تراشههای تراشکاری منیزیمی
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شکل  -1شماتیک مراحل پیش پراکنش ذرات تقویتکننده بر روی تراشههای منیزیمی بهمنظور تولید نانو کامپوزیت

 -9-1تولید آلیاژ و کامپوزیت

بهمنظور تولید آلیاژ تکههای منیزیم به همراه عناصر آلیاژی
منگنز و کلسیم در داخل محفظهی سیستم همزن مکانیکی
قرار داده شد و کوره در دمای  301°Cتنظیم شد .پس از
ذوب شدن همزن مکانیکی با سرعت  301دور در دقیقه و
به مدت  11دقیقه تحت گاز آرگون ،مذاب را هم زده شد و
سپس بهمنظور تولید کامپوزیت دمای کوره به 021°C
کاهش یافته و تراشههای آمادهسازی شده از مرحله قبل
بهصورت مرحلهبهمرحله بهمنظور پراکنش بهتر ذارت
تقویتکننده توسط لوله از جنس فوالد زنگنزن با قطر
داخلی  10 mmبه داخل مذاب نیمه جامد در حال هم زدن
اضافه شد و پسازآن دما مجدداً تا  301°Cافزایش و
باریزی انجام شد و شمش موردنظر خارج شد .به دلیل
انتقال تراشهها در حین همزدن به داخل مذاب و همچنین
تبخیر پلیوینیل الکل ( )PVAموجود بر روی تراشهها
(پلیوینیل الکل در دمای  011°Cگاز تولید میکند)
حفرات گازی بزرگی در داخل شمش ایجاد شد .بهمنظور
حذف این حفرات گازی در ادامه شمش کامپوزیت به
محفظهی ریختهگری تحتفشار آرگون انتقال داده شد و
کوره در دمای  301°Cتنظیم شد .پس از ذوب شدن
کامپوزیت فشار آرگون داخل محفظه  1تا  0بار بهصورت
مرحلهبهمرحله افزایش یافت به صورتی که در هر مرحله
فشار  1بار افزایش و به مدت  3دقیقه به آن زمان دادهشد.
پس از افزایش فشار داخل محفظه به  0بار به مدت 0

دقیقه در این فشار نگهداشته شد تا حفرات به وجود آمده
در مرحلهی ریختهگری حذف شود .سپس محفظهی
تحتفشار از کوره خارج و روی سیستم آبگرد قرار داده
شد تا دما کاهش یابد (شکل  .)3شکل ( ،)4تصویر
نمونههای تولید قبل و بعد از فرآیند باز ذوب تحتفشار
آرگون را نشان میدهد.
شمشهای حاصله به قطر  01mmو ارتفاع  11mmبرای
همگنسازی تحت اتمسفر آرگون به مدت  24ساعت در
دمای  401°Cنگهداری و سپس در آب کوئنچ شد.
 -4-1بررسی تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی

بهمنظور بررسی ریزساختار آلیاژ پایه و کامپوزیت نمونههای
تولیدشده در جهت طولی برش داده شد و سپس نمونهها
پولیش شد و پسازآن توسط محلول  1/0grپیکریک اسید،
 20mlاتانول 0ml ،استیک اسید و  11mlآب مقطر به مدت
 ،0-11sحکاکی شد .سپس به کمک میکروسکوپ نوری
المپیوس ) (OM, Olympusو میکروسکوپ الکترون روبشی
) (FESEM, MIRA3 TESCANمجهز به طیفسنجی
پراکنده انرژی ( ،)EDSریزساختار موردمطالعه و بررسی
قرار گرفت .تصاویر ریزساختار نوری توسط استاندارد
 ASTM E112-96به روش تقاطع خطی اندازهگیری شد.
آزمایش کشش (مطابق استاندارد  )ASTME8با نرخ کرنش
 1/11S-1توسط دستگاه یونیورسال Zwick/Roell Z250
بهمنظور بررسی خواص مکانیکی انجام شد.
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شکل  -9شماتیک مراحل ریختهگری :الف) همزن مکانیکی ،ب) باز ذوب تحتفشار آرگون

ب

الف

شکل  -4تصاویر سطح نمونهها ،الف) قبل از ریختهگری تحتفشار و ب) بعد از ریختهگری تحتفشار

 -2-1آزمایش خوردگی

رفتار خوردگی توسط آزمایشهای الکتروشیمیایی و
آزادسازی هیدروژن مورد بررسی قرارگرفت .آزمایش
الکتروشیمیایی با استفاده از دستگاه پتانسیواستات
( )Ivium-n-statبا سیستم سه الکترود شامل الکترود کاری،
الکترود مرجع  Ag/AgClو الکترود شمارنده از جنس
پالتینیم بر روی نمونههای که سطح تماس با ,SBF
 11×11mm2داشته در دمای  33°Cانجام شد .به این
منظور پیش از آزمایش پوالریزاسیون ( )PDPبه مدت
 1111ثانیه در پتانسیل مدارباز ( )OCPقرار داده شد تا به
پایداری نسبی دست یابد پتانسیل الکترود از -201mV
برای پتانسیل مدارباز تا  201mVبرای الکترود مرجع در
نرخ اسکن  1mV/sاندازهگیری شد .آزمایش طیفسنجی
امپدانس الکتروشیمیایی ) (EISدر محدودهی فرکانس
 111kHz-11mHzبا دامنه تناوب  21mVانجام گرفت .در
آزمایش آزادسازی هیدروژن با قرار دادن نمونه سنباده
کاری شده تا سنبادهی  0111با ابعاد 11114mm3
درون محیط حاوی محلول شبیهسازیشده بدن ) (SBFبه
مدت  101ساعت و در دمای  33 ±1 °Cو میزان هیدورژن
آزادشده مطابق شکل ( ،)0ثبت شد.

شکل  -2شماتیک سیستم آزمایش آزادسازی هیدروژن

 -9نتایج و بحث
 -8-9خواص مکانیکی

شکل( ،)0نتایج حاصله از آزمایش کشش کامپوزیت و آلیاژ
پایه را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود،
استحکام کششی نهایی آلیاژ زمینه و کامپوزیت به ترتیب
 01و  00 MPaاست که تقریباً افزایش  23درصد استحکام
کششی نهایی کامپوزیت نسبت به آلیاژ زمینه را نشان
میدهد .علت این امر را میتوان به حضور ذرات
تقویتکننده نسبت داد .به عبارت دیگر ،استحکام نانو-
کامپوزیتها ناشی از استحکامبخشی مستقیم و غیرمستقیم
است که تأثـیر استحکامبخشی مستـقیم آنها به خـاطر
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شکل -2نمودار آزمایش کشش آلیاژ زمینه و نانو کامپوزیت

شکل -7تجمع ذرات تقویتکننده در مرز دانههای کامپوزیت

انتقال بار از زمینه به نانو ذرات و تأثیر استحکامبخشی
غیرمستقیم شامل ریز شدن اندازهی دانهها ،اختالف ضریب
انبساط حرارتی زمینه و ذرات تقویتکننده و مکانیزم
اورووان که ناشی از ایجاد مانع توسط ذرات تقویتکننده در
برابر حرکت نابجاییها است .از طرفی ازدیاد طول نسبی از
 23درصد برای آلیاژ پایه به  21درصد برای کامپوزیت
کاهش یافته است (شکل ،)0که علت این امر را میتوان به:
 -1تجمع گرافنها و فلوئور آپاتیتها -2 ،قرار گرفتن ذرات
تقویتکننده بر روی مرز دانهها نسبت داد (شکل )3
بهعبارتدیگر تجمع ذرات تقویتکننده سبب ایجاد حفره و
نقص در ریزساختار شده و در نتیجه ازدیاد طول نسبی
کاهش مییابد .نتایج حاصله در تطابق کامل با نتایج دیگر
محققین است [.]31،22
 -1-9ریزساختار آلیاژ پایه و کامپوزیت
)Mg-0.8Mn-0.5Ca/0.3GNP/2FA(wt.%

شکل ( ،)1ریزساختار میکروسکوپ نوری کامپوزیت
) Mg-0.8Mn-0.5Ca/0.3GNP/2FA(Wt%و آلیاژ پایه
 Mg-0.8Mn-0.5Caرا نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود از مقایسهی شکل ( -1الف) و ( -1ب) ،دو نکته

شامل کاهش اندازهی دانه کامپوزیت نسبت به آلیاژ زمینه و
وجود دوقلوهای فراوان در ریزساختار کامپوزیت نسبت به
آلیاژ پایه قابل مشاهده است .اندازه متوسط دانههای آلیاژ
پایه  441/21 µmو اندازه متوسط دانههای کامپوزیت
 130/144 µmاست که کاهش اندازهی دانه ممکن است به
دو دلیل رخ داده باشد -1 :ذرات تقویتکننده بهعنوان
جوانهزا عمل کرده و  -2اختالف ضریب انبساط حرارتی بین
گرافن ،]39[-2×11-0k-1فلوئور آپاتیت ]41[ 11×11-0k-1و
آلیاژ منیزیم زمینه ( ]41[ 20×11-0k-1مقادیر ضریب انبساط
حرارتی اعالمشده مقدار میانگین در دماهای مختلف است)
سبب کاهش اندازهی دانهها میشود .بهعبارتدیگر ،اختالف
ضریب انبساط حرارتی بین ذرات تقویتکننده و زمینهی
منیزیم سبب ایجاد تنشهای داخلی میشود که این امر
میتواند از طرفی موجب افزایش دانسیتهی نابجاییها شده و
در نتیجه جوانهزنی دانههای جدید و کاهش متوسط اندازهی
دانهها شود و از طرفی به دلیل محدود بودن سیستمهای
لغزش در ساختارهای هگزاگونال (منیزیم) موجب فعال شدن
مکانیزم دوقلویی شود .با فعال شدن دوقلوییهای بسیار زیاد
و برخورد متقاطع دوقلوییهای اولیه هستهی دانههای جدید
شکل میگیرد در ادامه با تجمع نابجاییها عدم انطباق
مرزهای کوچک زاویه افزایش یافته و تبدیل مرزهای بزرگ
زاویه میشود و درنتیجه اندازهی متوسط دانهها کاهش یابد.
تحقیقات [ ]43،42نشان میدهد که دوقلوییها نقش مؤثری
در ریزدانهسازی آلیاژهای زمینه منیزیمی ایفا میکنند.
شکل ( )9تصویری با بزرگنمایی نردیک به  11برابر بزرگتر
از شکل (-1ب) است که در آن میتوان شاهد ایجاد
دوقلوییهای متعدد شامل دوقلوییهای آنیل و دوقلوییهای
حاصل از تنش در ساختار نانوکامپوزیت بود .دوقلوییهای
آنیل در طی رشد دانهها با مکانیزمهای متعددی شکل
میگیرند [ ]44انرژی محرکه شکلگیری دوقلوییها کاهش
انرژی سیستم است چراکه انرژی مرزهای دوقلویی کمتر از
انرژی مرزهای بزرگ زاویه است و شکلگیری دوقلویی در
هنگام رشد دانهها در گوشهی دانهی در حال رشد موجب
میشود که فصل مشترک دانهی مجاور و مرز دوقلویی کمتر
از انرژی آزاد فصل مشترک دانه با دانهی مجاور خود باشد .به
نظر میرسد که علت شکلگیری دوقلوییهای حاصل از
تنش در ساختـار کامپوزیت نسـبت به آلیاژ زمـیـنه،
حضــور ذرات تقویتکننـده اسـت .دلیل این امر مـیتوانـد
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شکل  -1تصاویر میکرسکوپ نوری از تغییرات اندازهی دانهها :الف) آلیاژ زمینه ب) نانو کامپوزیت

اختالف ضریب انبساط حرارتی بین ذرات تقویتکننده و
زمینه منیزیمی که موجب ایجاد تنشهای داخلی گردد باشد
با افزایش تنشهای داخل میزان نابجاییها افزایش مییابد
که درنتیجه با افزایش تنشهای داخلی انرژی سیستم
افزایش مییابد .از طرفی ذرات تقویتکننده بهعنوان موانع
حرکت نابجاییها عمل میکنند که با توجه به محدود بودن
سیستمهای لغزش در آلیاژهای منیزیم تنشهای داخلی
میتواند موجب فعال شدن مکانیزم دوقلویی گردد.
دوقلوییهای شکلگرفته در ساختار نانو کامپوزیت عامل مهم
در کاهش اندازهی دانه و افزایش استحکام کامپوزیت نسبت
به آلیاژ پایه است .شکل ( )11نشاندهندهی میزان پراکنش
ذرات تقویتکننده در طی فرآیند ریختهگری دومرحلهای
است .شکل (-11الف) ریزساختار کامپوزیت را نشان میدهد
که ذرات تقویتکننده بهصورت یکنواخت در زمینه پراکنده
شدهاند (بهعنوان مثال دایره ب) و همچنین کلوخههای از
ذرات تقویتکننده مشاهده میشود (دایرهی ج) .شکل (-11
ب و ج) تصاویر میکروسکوپ الکترونی مکانهای که با دوایر
قرمز در شکل (-11الف) مشخص شده را نشان میدهد.
همانطور که در شکل (-11ب) مشاهده میشود ،مناطق زرد
رنگ حضور ذرات گرافن و فلوئور آپاتیت را که در زمینه
بهصورت یکنواخت توزیعشده ،را نشان میدهد .همچنین
شکل (-11ج) تجمع گرافن و فلوئور آپاتیت همراه با آنالیز
 EDSمربوط به گرافن و فلوئور آپاتیت را نشان میدهد .آنالیز
 EDSمناطق انتخابشده حضور کربن (گرافن) و ترکیبات
فسفات به همراه فلوئور (فلوئور آپاتیت) را اثبات میکند.
همانطور که دیده میشود در اطراف کلوخههای ذرات

تقویتکننده میکرو ترکهایی به چشم میخورد که موجب
کاهش داکتیلیتی کامپوزیت نسبت به آلیاژ زمینه میشود.

شکل  -3دوقلوییها در نانو کامپوزیت

 -9-9رفتارخوردگی
 -8-9-9آزمایش الکتروشیمیایی

منحنی پوالریزاسیون نمونههای آلیاژ پایه و کامپوزیت
قرارگرفته در محلول  SBFدر شکل ( )11دیده میشود.
معادلهی ( )1و ( )2به ترتیب واکنشهای کاتدی و آندی
طی این آزمایش را نشان میدهد.
()1

واکنش آندی

()2

واکنش کاتدی

Mg→Mg2+ +2e2H2O+2e-→H2+2OH-

چگالی جریان آلیاژ منیزیم پایه مقادیر باالتری از چگالی
جریان کامپوزیت را نشان میدهد که در مراحل اولیه
آزمایش الکتروشیمیایی آلیاژ پـایه با توجه به شاخـه آندی
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شکل -80الف)پراکنش ذرات تقویتکننده ،ب) تصاویر  FESEMاز پراکنش ذرات تقویتکننده،
ج) تصاویر FESEMاز آگلومره ذرات تقویتکننده همراه با آنالیز EDS

شکل -88نمودار آزمایش PDP

در منحنی پوالریزاسیون نرخ خوردگی باالیی را نشان
میدهد .با رسیدن به ناحیهی پسیو منحنی پوالریزاسیون
آندی نمونهی آلیاژ پایه به پایداری میرسد .ناحیه پسیو در
شاخهی آندی میتواند به شکلگیری محصوالت خوردگی
که بهعنوان پوشش محافظ عمل میکنند ،مربوط باشد .بر
پایهی معادلهی ( ،)3نرخ خوردگی ( )Piمیتواند با استفاده
از چگالی جریان خوردگی ( )iCorr mA/cm2مورد محاسبه
قرار گیرد [.]40،40

()3

Pi=22.85 iCorr

شکستن و شکلگیری مجدد فیلم محصوالت خوردگی
غوطهور در محلول  SBFمیتواند موجب ایجاد نوسان در
منحنی پوالریزاسیون آندی باشد .حفرات خوردگی تنها
میتوانند چگالی جریان را افزایش دهند و منجر به افزایش
نوسان نمیشوند .جدول ( )1لیست چگالی جریان خوردگی
( ،)iCorrپتانسیل خوردگی ( ،)ECorr VSCEشیب کاتدی
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تافل( ،)βcشیب آندی تافل ( )βaو نرخ خوردگی ()Pi
مرتبط با هر نمونه آلیاژ پایه و کامپوزیتی را که از منحنی
پوالریزاسیون استخراج شده را نشان میدهد.
در مجموع ،مقاومت به خوردگی ( )Rpنمونهها میتواند
توسط پارامترهای الکتروشیمیایی ( βaو  (β cتوسط
معادلهی ( ]40[ )4مورد محاسبه قرار گیرد.
()4

𝑐𝛽 𝑎𝛽
𝑟𝑟𝑜𝑐𝑖) 𝑐𝛽2.3(𝛽𝑎 +

= 𝑝𝑅

با افزودن ذرات تقویتکننده به آلیاژ زمینه پتانسیل
الکتروشیمیایی تفاوت جزئی میکند به هر حال با کاهش
چگالی جریان خوردگی کاهش در نرخ خوردگی کامپوزیت
نسبت به آلیاژ پایه دیده میشود .بهطورکلی ،بهبود مقاومت
به خوردگی از  1/1kΩدر آلیاژ پایه به  4/123kΩدر
کامپوزیت اتفاق میافتد.
شکل ( )12شماتیک تأثیر اندازهی دانه بر شکلگیری
هیدروکسی آپاتیت بر روی مرز را نشان میدهد .ذکر این
نکته ضروری به نظر میرسد که هیدروکسی آپاتیت با
داشتن ترکیبی مشابه با استخوان انسان در درون محلول
شبیهسازی محیط بدن  SBFمقاومت به خوردگی خوبی از
خود نشان میدهد .ذرات تقویتکننده از طرفی باقابلیت
جوانهزایی در داخل مذاب شرایط را برای ریزدانه شدن
فراهم میکنند [ ]41،43درنتیجه با افزایش حجم مرزدانه
شرایط را برای تشکیل یکنواختتر هیدروکسیآپاتیت بر
روی سطح در تماس با محلول  SBFفراهم میشود و از
طرف دیگر همانطور که در شکل ( )13دیده میشود با
ایجاد کلوخه ذرات تقویتکننده در داخل ساختار و در
نتیجه ایجاد حفرات در مناطق آگلومره منجر به نفوذ
محلول  SBFبه داخل سطح میشود که در نتیجه سطح
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بیشتری از آلیاژ زمینه در معرض محلول  SBFقرار میگیرد
و این موضوع موجب افزایش خوردگی میشود که با توجه
به شکل ( )11و جدول ( )1به نظر میرسد برآیند این دو
تأثیر فواید افزایش مقاومت به خوردگی ناشی از ذرات
تقویتکننده بیشتر از معایب آن است .شکل ( )13در واقع
از دو بخش تشکیل شده است .بخش اول سمت چپ،
تصویر شماتیک نمونه کامپوزیت با ذرات تقویتکننده
فلوئور آپاتیت (نقاط سفید) و گرافن (خطوط مشکی)
بهصورت کلوخههایی که موجب نفوذ محلول  SBFبه عمق
نمونهها میشود را به نمایش میگذارد .همچنین الیههای
مختلف محصوالت خوردگی مانند منیزیم اکسید و منیزیم
هیدروکسید شکلگرفته در معرض محلول  SBFرا نشان
میدهد .در بخش دوم (سمت راست) ،تصویر میکروسکوپ
الکترونی از کلوخهی ذرات تقویتکننده و میکروترکهایی
که موجب نفوذ محلول  SBFبه سطح داخلی نمونههای
کامپوزیتی میشوند را نشان میدهد .در بخش اول میتوان
شاهد عدم انطباق بین الیهی نازک اکسید سطحی منیزیم
اکسید ( )MgOبا ساختار  FCCو آلیاژ زمینه با ساختار
 HCPبود که موجب ایجاد تنش کششی و در نتیجه
شکست الیهی محافظ اکسیدی میشود و در نتیجه زمینه
مجدداً در معرض محلول  SBFقرار میگیرد.
با کاهش اندازهی دانهها در اثر افزودن ذرات تقویتکننده و
درنتیجه افزایش میزان مرزها شرایط برای آزادسازی این
تنشهای کششی فراهمشده لذا میزان ترکهای به وجود
آمده در الیهی اکسیدی کاهش مییابد [ .]13مطالعات
انجامشده توسط اورلو [ ]13نشان میدهد محصوالت
خوردگی ایجاد شده روی آلیاژ زمینه منیزیمی که بهعنوان
محـافظ در برابر خوردگی عمــل میکنند ،شامـل الیهی

جدول  -8پارامترهای الکتروشیمیایی نمونههای نانو کامپوزیت و آلیاژ پایه و کامپوزیت در محلولSBF
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شکل  -81شماتیک تاثیر اندازهی دانه بر شکلگیری
هیدروکسی آپاتیت

نازک داخلی منیزیم اکسید ( )MgOبا ساختار مکعبی و
الیهی بیرونیتر منیزیم هیدروکسید ( )MgOHبا ساختار
هگزاگونال است که حجمی نزدیک به دو برابر  MgOدارد
[01و .]49در زمان هیدراته شدن الیه داخلی MgO
تبدیل به منیزیم هیدروکسید ( )MgOHشده و موجب
افزایش حجم دو برابری شده است و این امر سبب ایجاد
تنشهای فشاری که موجب شکسته شدن الیه اکسیدی
شده و درنتیجه آلیاژ زمینه مجدداً در معرض محلول SBF
قرارگرفته است ،که درنتیجهی آن خوردگی افزایشیافته
است .طبق واکنش (:)0
()0

Mg(OH)+2Cl-→MgCl2+2OH-

حمالت خوردگی در حضور یون کوچک کلر Cl-که به
داخل فیلم نفوذ میکنند شدیدتر میشود[ .]01حمالت
ناشی از یون کلر به دلیل وجود ترکیبات دارای کلر مانند
 NaCl ،KClو  CaClدر محلول  SBFاجتنابناپذیر است.
الیهی منیزیم اکسید اولیهی شکلگرفته در سطوح دانهریز
تمایل کمتری به ایجاد ترک و درنتیجه گسست الیهی
( MgOHالیهای که جلوی حمالت ناشی از یون کلر به
زمینه منیزیمی را میگیرد) دارد لذا کامپوزیتها با داشتن

اندازهی دانهی کوچکتر نسبت به آلیاژ زمینه مقاومت به
خوردگی باالتری دارد .ذرات تقویتکننده ازیکطرف با
ریزدانه کردن ساختار کامپوزیت موجب بهبود مقاومت به
خوردگی میشوند و از طرف دیگر حضور ذرات
تقویتکننده فلوئور آپاتیت در کامپوزیت با ایجاد الیهی
محافظ موجب بهبود مقاومت به خوردگی کامپوزیت شده
است[.]22
در این مقاله برای اولین بار تصویر داربست گرافنی و
نحوهی تاثیرگذاری گرافن بر بهبود مقاومت به خوردگی در
شکل ( )14به نمایش گذاشتهشده است .گرافن با ایجاد
داربستهای گرافنی مکانی مناسب را برای قرارگرفتن
ذرات فلوئور آپاتیت و تشکیل هیدروکسی آپاتیت به وجود
میآورد که این موضوع شرایط را برای پایداری بیشتر
محصوالت خوردگی در برابر تنشهای ناشی از تغییر
ساختار محصوالت خوردگی و همچنین تنشهای محیطی
ال اشاره شد نانو صفحات
فراهم میکند .همانطور که قب ً
گرافنی با دارا بودن خواص مکانیکی مطلوب قابلیت تحمل
بار انتقالی از زمینه را دارا است .ازاینرو محصوالت
خوردگی شکلگرفته بر روی این داربستها گرافنی در اثر
تنشهای سطحی ناشی از تبدیل محصوالت خوردگی و
تنشهای محیطی آسیب کمتری دیده درنتیجه منیزیم
زمینه کمتر در معرض محلول  SBFقرار میگیرد که
حاصل آن کاهش خوردگی کامپوزیت است.
شکل ( ،)10تصویر میکروسکوپ الکترونی و آنالیز EDS
شکلگیری ترکیبات کلسیم و فسفر را طی فرآیند
خوردگی نشان میدهد .با توجه به نسبت تابع  Ca/Pدر

شکل -89تصویر  FESEMاز کلوخه ذرات تقویتکننده(سمت چپ) و شماتیک تأثیر کلوخهی ذرات تقویتکننده
بر روند خوردگی و محصوالت ناشی از خوردگی
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شکل -84تصویر FESEMاز تشکیل داربست گرافنی همراه با EDS

شکل -82تصویر  FESEMاز تشکیل هیدروکسیآپاتیت در ترکها و نقایص سطحی همراه با EDS

ترکیبات با مورفولوژی گل کلم [ ]01که نزدیک به 1/0
(مشابه با نسبت  Ca/Pدر هیدروکسی آپاتیت) است.
شکلگیری ترکیبات هیدروکسی آپاتیت بر روی
میکروترکها دیده میشود .این ترکیبات با شکلگیری
روی ترکها و مناطق آسیبدیده بهعنوان موانع خوردگی
عمل کرده لذا موجب افزایش مقاومت به خوردگی شده
است[.]01
شکل ( ،)10نشاندهندهی نتایج اندازهگیری آزمایش
امپدانس الکتروشیمیایی ( )EISکامپوزیت و آلیاژ زمینه
است .که قطر بزرگتر نشانهی نرخ خوردگی کمتر است.
قطر قوس خازنی مربوط به کامپوزیت بزرگتر از قطر آلیاژ
زمینه است که نشانه دهندهی انتقال بار کمتر در
کامپوزیت نسبت به آلیاژ زمینه است درنتیجه مقاومت به
خوردگی کامپوزیت بیشتر از آلیاژ زمینه است.

شکل  -82نمودار  EISآلیاژ پایه و نانو کامپوزیت

 -1-9-9آزمایش آزادسازی هیدروژن

نتایج آزادسازی هیدروژن آلیاژ زمینه و کامپوزیت برای
 101ساعت غوطهوری در محلول  SBFدر شکل ( )13به
نمایش گذاشتهشده است (آزادسازی هیدروژن طبق
واکنش ( )0اتفاق میافتد) .همانگونه که دیده میشود
میزان آزادسازی هیدروژن در کامپوزیت کمتر از زمینه
است و این امر نشاندهندهی باالتر بودن مقاومت به
خوردگی کامپوزیت نسبت به آلیاژ پایه است.
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تقویتکننده با افزایش استحکام و پایداری محصوالت
خوردگی و همچنین کاهش اندازهی دانهها موجب
یکنواختتر شدن تشکیل هیدروکسی آپاتیت بر روی
مرزها میشوند که این موضوع موجب آهستهتر شدن
حجم هیدروژن آزادشده با افزایش زمان شده که
نشاندهندهی کاهش تجزیهی زمینه منیزمی است .الزم به
ذکر است که تشکیل هیدروکسی آپاتیت طبق واکنشهای
( )3و ( )1صورت میگیرد.
شکل  -87نمودار آزمایش آزادسازی هیدروژن

()0

↑Mg+2H2O→Mg(OH)2+H2

نرخ آزادسازی هیدروژن در ساعات ابتدایی باال و پس از
گذشت  0روز بهمرور کاهش مییابد که این امر به دلیل
کاهش سطح تماس محلول خورنده با سطح نمونه به دلیل
شکلگیری محصوالت خوردگی روی سطح نمونهها است.
که این موضوع باعث میشود حجم هیدروژن آزادشده از
سطح نمونهها کاهش یابد .با افزایش زمان غوطهوری
محصوالت خوردگی تخریبشده و موجب نفوذ محلول
خورنده به سطح آلیاژ پایه میشود که درنتیجه حجم
آزادسازی هیدروژن در نمونههای زمینه منیزیمی در اثر
تشدید تجزیه منیزیم ،افزایش مییابد .با افزودن ذرات
تقویتکنندهی  FAو  GNPsو تولید نانو بیوکامپوزیت
هیبریدی نرخ هیدروژن آزادشده از نمونههای کامپوزیتی با
کاهش میزان تجزیهی منیزیم کاهش مییابد .ذرات

(الف)

10Ca2++8OH-+6HPO42-→Ca10(PO4)6(OH)2+6H2O

()3
()1

10Ca2++6PO43-+2OH-→Ca(PO4)6(OH)2

پس از  3روز غوطهوری در محلول  ،SBFمورفولوژی و
ترکیب محصوالت خوردگی که بر روی سطح آلیاژ و
کامپوزیت رسوبکرده توسط  FESEMمورد بررسی و
مطالعه قرارگرفت .شکلهای ( 11الف) و (-11ب) به
ترتیب سطح خوردگی نمونههای آلیاژ پایه و کامپوزیت را
پس از  3روز غوطهوری در محلول  SBFرا نشان میدهد
همانطور که مشخص است اندازهی حفرات خوردگی
شکلگرفته در آلیاژ پایه بزرگتر از کامپوزیت است که
نشاندهندهی پایین بودن مقاومت به خوردگی آلیاژ پایه
نسبت به کامپوزیت است.

(ب)

شکل  -81تصویر  FESEMاز محصوالت خوردگی و حفرات خوردگی الف) آلیاژ زمینه ب) نانوکامپوزیت
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تعداد حفرات خوردگی با آزادسازی مقادیر باالی گاز
هیدروژن افزایش مییابد .ازنظر مورفولوژی سطح خوردگی
به دو ناحیه تقسیم میشود که وجود دو مکانیزم خوردگی
را توصیف میکند:
 -1وجود حفرات بزرگ نشاندهندهی خوردگی حفرهای
شدید است که این حفرات بهعنوان کانالهای نفوذ
محلول به عمق نمونهها عمل میکنند و عدم وجود
محصول خوردگی در اطراف این حفرات موجب
افزایش خوردگی میشود.
 -2نواحی صاف و خوردگی کم با مورفولوژی شبکه
مانند را نشان میدهد.
درمجموع ،مقادیر باالیی از محصوالت خوردگی روی
نمونهی کامپوزیتی پس از  3روز غوطهوری به چشم
میخورد .اندازهی حفرات خوردگی به وجود آمده در
کامپوزیت بسیار کوچکتر از آلیاژ زمینه است و محصوالت
خوردگی اطراف این حفرات را پوشانده است.
میکروترکهای متعدد سطح صاف را پوشاندهاند فاصلهی
بین این ترکها و آسیبها توسط محصوالت خوردگی مانند
 HAبه شکل گل کلم و  Mg(OH)2پر میشود[.]01
 -4نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،به بررسی تأثیر ذرات تقویت کننده
گرافن و فلوئور آپاتیت بر روی تغییرات ریزساختاری،
کامپوزیت
خوردگی
و
مکانیکی
خواص
) Mg-0.8Mn-0.5Ca/0.3GNP/2FA (wt.%تولید شده
توسط پراکنش چندمرحلهای شامل پیش پراکنش اولیه،
فرآیند ریختهگری همزن مکانیکی در محیط گاز آرگون و
فرآیند ریختهگری تحتفشار گاز آرگون پرداختهشده است.
نتایج حاصله به شرح زیر است:
 -1ذرات تقویتکننده به دلیل اختالف ضریب انبساط
حرارتی بهعنوان جوانه زا ،عمل کرده و موجب کاهش
اندازهی متوسط دانهها از  441 µmبرای آلیاژ پایه به
 130 µmبرای کامپوزیت شده است.
 -2استحکام تسلیم کششی کامپوزیت افزایش 23
درصدی نسبت به آلیاژ پایه را نشان میدهد که ناشی
از مکانیزمهای استحکامدهی کاهش اندازهی دانه،
انتقال بار از زمینه به ذرات تقویتکننده ،قفل شدن
نابجاییها توسط ذرات تقویتکننده و اختالف ضریب
انبساط حرارتی است.
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 -3ذرات تقویتکننده ازیکطرف با کاهش اندازهی دانهها
موجب توزیع یکنواختتر ذرات هیدروکسی آپاتیت بر
روی مرز دانهها شده سبب افزایش مقاومت به
خوردگی شده و از طرف دیگر ذرات فلوئور آپاتیت با
داشتن ترکیبی مشابه با استخوان انسان و خواص
خوردگی بسیار خوب در محلول شبیهسازیشده
محیط بدن موجب بهبود خواص خوردگی کامپوزیت
نسبت به آلیاژ پایه شده و همچنین گرافن به دلیل
ایجاد داربست گرافنی موجب افزایش استحکام و
پایداری محصوالت خوردگی شده درنتیجه موجب
جلوگیری از پیشرفت خوردگی شده است.
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Abstract:
Hybrid nano-biocomposite of Mg-0.5Ca-0.8Mn (wt%) magnesium alloy reinforced by 2 wt%
fluorapatite (FA) nanoparticles and 0.3 wt% graphene nanoplates (GNPs) were prepared via
mechanical stir casting process. In order to eliminate the casting defects, remelting process
was carried out under argon atmosphere. Mechanical and biocorrosion properties were
investigated by tensile testing and electrochemical impedance spectroscopy in simulated body
fluid (SBF) solution, respectively. Microstructural development including the size and
distribution of the reinforcement particles, and matrix grain size were studied by optical
microscopy and scanning electron microscopy (SEM). Mechanical test results revealed an
increase of 27% in the ultimate tensile strength. Biocorrosion behavior approved the lower
corrosion rate of the composite samples in comparison with unreinforced alloy. Optical
micrographs confirmed the effect of reinforcement particles on twinning formation and
reduction of composite grain size (175 μm) compared to that of unreinforced alloy (484 μm).
SEM observations exhibited the formation of graphene scaffolds and their positive effect on
the mechanical and biocorrosion properties.
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