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مقاله پژوهشی

ارزیابي غلظت مواد اولیه و زمان چرخش بر روی سنتز ذرات
نانوکامپوزیت  β-TCP/HApبه روش رسوبگذاری
سعید باغشاهي ،1فاطمه میرجلیلي* ،2،صاحبعلي منافي 3و مژده

آقایي4

 -1دانشکده علم و مهندسی ،دانشکده بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
 -2گروه مهندسی مواد ،واحد میبد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،میبد ،ایران
 -3گروه مهندسی مواد ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران
 -4گروه مهندسی مواد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ ثبت اولیه ،1398/10/21 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1399/02/15 :تاریخ پذیرش قطعي1399/03/02 :

چكیده
در این مطالعه ،نانوکامپوزیت  β-TCP/HAتوسط روش رسوب شیمیایی ساخته شد .سپس تاثیر تغییر درصد وزنیی و زمیان خیرخر بیر یودر
نانوکامپوزیت  β-TCP/HApبررسی شد .نمونهها توسیط روشهیای مختلفیی ماننید  ،FTIR ،XRDمیکروسیکوپهیای الکترونیی عبیوری و
روبشی ( ،)TEM, FESEMآنالیز عنصری ( )EDSو اندازهگیری اندازه ذره مشخصهیابی شدند .نتایج نشان داد که با استفاده از روش رسیوب
شیمیایی میتوان به نانوکامپوزیت  β-HAp-TCPبا اندازه و توزیع اندازه ذرات یکنواخت دست یافت .تغییر غلظت محلولهای نمک کلسیم و
فسفات نشان داد که نانوکامپوزیت بتا تری کلسیم فسفات و هیدروکسی آ اتیت با غلظت  0/3موالر نمک کلسیم و  0/191موالر نمک فسیفات
در مقایسه با غلظت های دیگر به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه با آ اتیت معدنی موجود در بیدن ،بهینیهتیرین نمونیه تشیخیص داده شید.
همچنین به منظور افزایر کریستالیته و کاهر اندازه ذرات زمانهای خرخر مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت .بطور کلی نمونهها با ،pH=10
زمان خرخر  ،24 hدمای  1100 °Cو نمونه با غلظت  0/3موالر نمک کلسیم و  0/191موالر نمک فسفات بهینه تشخیص داده شدند.
واژههای کلیدی :نانوکامپوزیت ،β-TCP/HAp ،بیوسرامیک ،روش رسوب شیمیایي.

 -1مقدمه

کاشتنی به دلیل عیدم شیناخت کیافی در زمینیه یدعفونی و
تکنیک های انجام آن بود .در نهایت در اواخر قرن هجدهم با

تا اواسط قرن هجدهم به واسطه مشکالتی زییادی کیه در یی

شناخت بیشتر این تکنیک ها ،دانشمندی بنیام لیسیتر توانسیت،

استفاده از مواد زیستی در داخل بدن حادث میشید ،اسیتفاده

برای اولین از بیومتریالها در درمان یک بیمیار بهیره بگییرد و

از این مواد خندان معمول نبیود .مهمتیرین مشیکل اسیتفاده از

نام خود را در تاریخ جاودانه سازد [ .]1-3ترکیی

سیرامیکی

مییواد زیسییتی در بییدن ،تشییکیل عفونیت در محییل قرارگیییری

زیستسازگار با بدن را بیوسرامیکها مینامند .همانگونه که

* عهدهدار مكاتبات :فاطمه میرجلیلی
نشاني :گروه مهندسی مواد ،واحد میبد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،میبد
تلفن ،0353-2370600 :دورنگار ،0353-2370960 :پست الكترونیكيfm.mirjalili@gmail.com :
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از نام این ترکیبات برمیآید ،بیوماده های از جینس سیرامیک

رشد سلولی استخوان را کاهر داده و بنابراین کیاربرد آن در

هستند .بیوسرامیکها به واسطه در برداشتن ویژگیهای خیون

موارد زشکی محدود میشود .هنگامی که این دو فیاز بطیور

زیستسازگاری می توانند جایگزین یک بافت ییا اعایای از

مناسبی بیاهم مخلیو شید تیا کلسییم فسیفاتهیای دو فیازی

بدن گردند و یا در بهترکردن عملکرد آن ها تاثیرگذار باشیند

( )BCPحاصل شود ،قابلیت جذب زیستی بیه حیداکثر رسیید

شیمیایی بسیار نزدییک کلسییم فسیفاتهیا بیه

[ .]19-23اخیرا تحقیقاتی انجیام شیده اسیت تیا بیا اسیتفاده از

استخوان طبیعی در کنار ویژگیهای خون سیبکی و اییداری

راههای مختلیف سینتز از جملیه مخلیو کیردن فسیفاتهیای

شیمیایی در محییط هیای فیزیولویییک ،عیدم تولیید یادتن و

کلسیییم مختلییف در واکیینرهییای حالییت جامییدی ،رسییوب،

شده تا این دسته

روشهییای مخلییو مییایعی ،رفتییار اسییتخوان طبیعییی ،یرولیییز

از بیوسرامیک ها در مهندسی زشکی ،به ویژه در ترمیم بافیت

(گرماکافت) ،مایکرویو و فرآیند احتراق ،کلیسم فسیفاتی دو

سخت کاربردی موفقییتآمییزی داشیته باشیند .از جملیه ایین

فیییییازی متشیییییکل از  HApو  β-TCPبهبیییییود بخشیییییند

ترکیبات می توان به تری کلسیم فسفات ،دی کلسیم فسیفات،

[ .]7،12،24،25نانوساختارهای  β-TCPسازگاری زیستی بهتر

دی کلسیم دی هیدرات و اکتا کلسیم فسیفات اشیاره داشیت

و خییواص مکییانیکی مطلییوبتییری نسییبت بییه نمونییههییای

[ .]7،8با یشرفت نانوفنیاوری ،ثابیت شیده اسیت کیه آ اتییت

میکرومتری در محیط بدن از خود نشان میدهد .این کیارایی

استخوانی حاوی بلورهای کلسیم فسفات در اندازههای نانویی

مطلوب زمانی بهینه است که ذرات نانومتری  β-TCPاز اندازه

میییباشیید .تحقیقییات بسیییار نشییان دادهانیید کییه بطییور معمییول

و شییکل یکنواخییت و کمتییرین میییزان تییوده شییدن (بییه هییم

سلول های تشکیل دهنده استخوان با سطوح در مقیاس نیانویی

خسبیدن) برخوردار باشند [ .]15،17،26بنابراین روری است

مواد زیستی در کنر هسیتند و ایین ویژگیی نیانویی در میواد

تییا ذرات  β-TCPبییه صییورت نییانو تهیییه گردیییده تییا خییواص

کاشته شده برای جلوگیری از س زدن آنها بسیار مهم است

فوقالعاده را به قطعه جایگزینی در بیدن اراهیه دهید [.]27-29

[ .]11-9به خاطر ساختار شبه آ اتییت کیه بافیتهیای سیختی

در این تحقیق ذرات کلسییم فسیفاتی دو فیازی بیا اسیتفاده از

مانند استخوان ها ،مینای دندان و غییره دارنید از فسیفاتهیای

میواد اولییه دیآمونییوم فسیفات و نیتریید کلسییم (ییا کلریید

کلسیم در زشکی استفاده گستردهای میشود .عیالوه بیر ایین

کلسیییم) و روش رسییوبگییذاری تهیییه گردییید کییه مزایییای

بلورهای هیدروکسی آ اتیت با فرمول  Ca10(PO4)6(OH)2که

فراوانی از جمله قابلیت انتخاب محدوده وسیع مواد اولیه مورد

نسبت به  Ca/Pبرابر  1/67است [ .]14-12بطور کلی میتوانند

استفاده ،سیادگی و مقیرون بیه صیرفه بیودن ،کنتیرل انیدازه و

 %69وزن اسییییتخوان طبیعییییی را تشییییکیل دهنیییید [.]13،15

شکل و آگلومراسیون ذرات را فراهم میی آورد .در ابتیدا اثیر

آزمایشات انحالل در آزمایشگاه و در بدن موجود زنده نشیان

تغییر غلظت مواد اولیه برای بدست آوردن نسبتهای مختلف

دادند که سرعت انحالل هیدروکسی آ اتیت ( )HApدر بیدن

کامپوزیتهیای  β-TCP/HApمیورد بررسیی قیرار گرفیت و

انسییان بعیید از ایمپلنییت کییردن ،آنقییدر ییایین اسییت کییه

مقدار بهینه بدست آمد .در مرحله دوم با توجه به اینکه ذرات

شکلگیری حداکثر بافت استخوان منتهی نمیشیود [.]16-18

نانو بسیار ریز می باشند و مشکل توده شدن و خسیبیدن ذرات

از طییرد دیگییر ،هنگییامی کییه  β-TCPدر معییرم مایعییات

به هم وجود دارد بنیابراین بیا تغیییر دادن زمیانهیای متفیاوت

فیزیولوییکی قرار میگیرد ،به سرعت یونهای  PO43-و Ca2+

خرخر سیعی شید زمیان بهینیه جهیت دسیتیابی بیه کمتیرین

آزاد میشوند .این انحالل سریع ،به شدت سطح مورد نیاز برای

آگلومراسیون و بهترین شکل ذرات محاسبه گردد.

[ .]6-4ترکی

رقابت در هدایت سلولهای استخوانی ،سب

ارزیابي غلظت مواد اولیه ...
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به محلول کلسییم نیتیرات تتیرا هییدرات ا یافه شید .محلیول

 -2فعالیتهای تجربي

حاصل به مدت  24ساعت بر روی همزن مغناطیسیی مخلیو

 -1-2مواد اولیه مورد
در این تحقیق ودر نانوکامپوزیت بتا تری کلسییم فسیفات بیه
روش رسوب گذاری سنتز شده اسیت .میواد اولییه بیرای ایین
سنتز در جدول  1مشخص شده است.

گردییید تییا کییامال یکنواخییت گییردد و بییه مییدت  24سییاعت
یرسازی شید .سیپس دو محلیول آبیی حاصیل بیاهم مخلیو
شدند و محلولهای حاصل بوسیله یک مگنت متوسط بیا دور
 1000 rpmبه هم زده شد [ .]5،30در حین به هم زدن محلول

جدول  :1مواد اولیه مورد نیاز برای سنتز نانوکامپوزیت

واکنر بیا هیمزن مغناطیسیی ،محلیول آمونییاک بیه صیورت

بتا تری کلسیم فسفات و هیدروکسي آپاتیت.

قطرهقطره به سیستم افزوده شده تا  pHبر روی  10تنظیم شد و

ماده
کلسیم نیترات
تترا هیدرات

فرمول شیمیایي

کد

Ca(NO3)2.4H2O

Merck prolabo
0308821142

محلولهای با غلظت  0/3موالر نمک کلسیم و  0/191میوالر
نمییک فسییفات بدسییت آمییده اسییت .بعیید از انتخییاب غلظییت

دی آمونیوم
هیدروین

نانوکامپوزیت بتا تری کلسیم فسفات و هیدروکسی آ اتیت با

(NH4).HPO4

Merck prolabo
A0143307037

فسفات
Aliquat336

C25H54CIN

SPAN20

C18H34O6

آمونیاک

NH4

استون

(CH3)CO

Sigma–Aldrich
2923.90.0090
Sigma–Aldrich
1338.39.2
Merck ZU
282722 850
Merck 00100
199

مناس

با تغییر زمان خرخر مورد بررسی خواهد شید .بیرای

جلییوگیری از ورود ذرات گییرد و غبییار بییه داخییل محلییول
واکنر ،روی آن توسط یک الیه فویل آلومینیومی وشیانده
شده است .در ادامه برای جدایر از محلول واکنر ،از کاغذ
صافی عبور و با آب مقطر شسته شید .رسیوب یودر بتیا تیری
کلسیم فسفات و هیدروکسیی آ اتییت بدسیت آمیده در ایین
مرحله به مدت  24ساعت در دمیای  110 °Cدر خشیککین،

 -2-2سنتز نانوکامپوزیت بتا تری کلسییم فسیفات و

خشک شده و در نهایت به منظور ریزدانگیی بیشیتر در هیاون

هیدروکسي آپاتیت

سرامیکی آسییاب شیده اسیت .سیپس در دمیای  1100 °Cبیه
فازی و ساختار مناسی

در اییین ییژوهر ،نانوکامپوزیییت بتییا تییری کلسیییم فسییفات و

منظور دستیابی به ترکی

هیدروکسییی آ اتیییت بییه روش رسییوب شیییمیایی بییا تغییییر

ساعت کلسینه شده است [.]5

بیه میدت 2

ارامترهای غلظت مواد اولیه و زمان خرخر سنتز شید .بیرای
رسیدن به استوکیومتری و نسبت کلسیم به فسفر مناس

مشابه

با  HApو  β-TCPغلظتهای متغیر استفاده شد تیا بیه غلظیت

 -3-2سنتز نانوکامپوزیت بتا تری کلسییم فسیفات و
هیدروکسي آپاتیت با زمانهای چرخش مختلف

رسیده شود .بدین منظور برای سنتز نانوکامپوزییت بتیا

برای سنتز نانوکامپوزیت بتا تری کلسیم فسفات و هیدروکسی

تری کلسیم فسفات و هیدروکسی آ اتیت ،محلیولهیای آبیی

آ اتیت بیا زمیان هیای خیرخر مختلیف محلیول آبیی نمیک

نمییک کلسیییم بییا غلظییت  0/3مییوالر و نمییک فسییفات بییا

کلسیم با غلظت  0/3موالر و نمک فسیفات بیا غلظیت 0/191

غلظتهای  0/183 ،0/191 ،0/198 ،0/225و  0/179موالر بیه

موالر ( )A3تهیه شد (شکل  .)1شیرایط سینتز در ایین مرحلیه

صورت جداگانه تهیه شد و در آب مقطر حل شد .سیپس دی

آزمایر دقیقا مشابه مرحله قبلی بوده و  pHبر روی  10تنظیم

آمونیوم هیدروین فسفات به صورت قطرهقطره به مدت 1 h

شد و زمان خرخر طبق جدول  2متغیر بود.

مناس
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آمادهسازی محلول کلسیم نیترات

آمادهسازی محلول دی آمونیوم

تترا هیدرات  0/3موالر در آب

هیدروژن فسفات  0/191موالر در آب

باهم مخلوط و قرارگیری آن بر روی استریر

افزودن محلول آمونیاک به منظور تنظیم  pHروی 10

هم زدن به مدت  24 ،12 ،2و  36ساعت

عبور دادن از صافي و شستشو رسوب برای خروج محلول آمونیاک

خشک کردن رسوب در دمای  110 °Cبه مدت  24ساعت

آسیاب در هاون چیني

پخت در دمای  1100 °Cبه مدت  2ساعت
شكل  :1نمودار کلي روش ساخت نانوذرات بتا تری کلسیم فسفات (نمونههای  D1تا  )D4به روش رسوب شیمیایي.

سپس رسوب بر جای مانده بر روی صافی با آب مقطر شسیته

شناسایی فازها ،میزان بلورینگی و در نهایت اندازه بلورکهیا

شد و بعد از خشک در دمای  110 °Cبه مدت  24 hعملییات

به روش رتو  )XRD( Xبه کمک دستگاه راش رتو ایکیس

خت در دمای  1100 °Cبیه میدت  2 hانجیام گردیید کیه بیا

مدل  PW1800سیاخت شیرکت  Philipsبیا اسیتفاده از رتیو

کدهای ( )D1-D2-D3-D4نمایر داده شده است (جدول .)2

 CuKαدر  40 kWو  30میلیییآمپییر در محییدوده زوایییا 0-60
درجه بررسی شده است .آنالیزهیای انتقیال فورییه فیرو سیر

جدول  :2نسبت کلسیم به فسفر نمونههای .A1-A5

( )FTIRدر محیییدوده میییو ( 4000-400 cm-1در حالیییت
عبوری) به منظور تکمیل و تایید نتایج بدست آمیده از آنیالیز

Ca/P

نمونه

1/3

A1

 XRDبا استفاده از دسیتگاه  Thermo Nicolet Nexusانجیام

1/51

A2

شییده اسییت .بییرای بررسییی انییدازه و مورفولییویی ذرات و

1/56

A3

آگلومراسیون ودرهای بدست آمده در این بخر از کیار ،از

1/63

A4

1/67

A5

مشییاهدات میکروسییکوپ الکترونییی عبییوری ( )TEMمییدل
 EM208ساخت شرکت  Philipsآلمان استفاده شده است.
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شكل  :2الگوی پراش پرتو  Xاز نمونههای سنتز شده ( A1الي .)A5

شكل  :3الگوی پراش پرتو  Xاز نمونههای سنتز شده ( D1الي .)D4

به منظور مشخصهیابی مورفولویی و ترکی

شییمیایی عناصیر

 -3نتایج و بحث

نمونههای سنتز شده ابتدا قابلیت رسانایی نمونهها با اسیتفاده از

 -1-3بررسي فازهای تشكیل شیده در نمونیههیا بیا

وشر طال فراهم گردید .سیپس از میکروسیکوپ الکترونیی

استفاده از XRD

روبش یی گس ییل می یدانی ( )FE-FESEMمییدل PEG200GM

از  XRDبرای مطالعه فازهای تشکیل دهنده نانو ودرهای ،A1

ساخت شرکت  Philipsآلمان در جهت بررسیی مورفولیویی

 A4 ،A3 ،A2و  A5سنتز شده بعید از کلسیناسییون در دمیای

سطح نمونههای استفاده شد.

 1100 °Cبه مدت  2 hاستفاده شد (شکل .)2
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با مقایسه یکهای موجود در این الگو با اطالعات موجود در

[ .]7،32یییکهییای موجییود در طییول مییو هییای  630 cm-1و

کارتهای استاندارد ( )JCPDS09-432و ()JCPDS09-169

 3576 cm-1معرد حرکیات کششیی ییونهیای هیدروکسییل

مشخص شد که بر اساس شرایط سنتز در نمونههای  A2و A3

موجییود در شییبکه بلییوری هیدروکسییی آ اتیییت میییباشیید.

فیییییاز  )JCPDS09-169( β-TCPو )JCPDS09-432( HAp

یییکهییای موجییود در  1043 cm-1 ،962 cm-1و 1088 cm-1

تشکیل شده است.

نشان دهنده حرکات کششی گروه فسیفات در شیبکه بلیوری

از الگوی  XRDشکل  3برای مطالعه فازهیای تشیکیل دهنیده

هیدروکسی آ اتیت است [ .]32باندهای ظاهر شده در نواحی

نانو ودرهای  D3 ،D2 ،D1و  D4بعد از کلسیناسیون در دمای

تقریبی  1650 cm-1و  3420 cm-1مربو به حرکات ارتعاشی

 1100 °Cبه مدت  2ساعت استفاده شد .با مقایسه ییکهیای

گروه هیدروکسیل آب جذب شده میباشید .اغلی

بیه دلییل

موجییود در اییین الگییو بییا اطالعییات موجییود در کییارتهییای

سطح ویژه باالیی که ودرهای آ اتیتی دارد ،مقداری آب در

اسییتاندارد ( )JCPDS09-432و ( )JCPDS09-169مشییخص

سطح آنها جذب می شود .این آب جذب شده با قلیه  1650و

شد که بر اسیاس شیرایط سینتز در نمونیههیای  D1و  D2فیاز

 3420 cm-1مشخص شده است.

 β-TCPتشکیل شده و در نمونیههیای  D3و  D4فیاز  HApو

یک های مشاهده شیده در نیواحی  1989 cm-1و 2076 cm-1

 β-TCPتشکیل شده است ،اما در نمونه  D4فیاز هیدروکسیی

می تواند مربو به گروههای  HPO42-و یکهای1650 cm-1

بوده است در حالی که در نمونه  D3هر دو فیاز

و  3420 cm-1مربو به حرکات ارتعاش گیروه هیدروکسییل

تقریبا بطور یکسان وجود داشته است [ .]31بنابراین با توجه به

آب جذب شیده مییباشید [ .]6،32عیالوه بیر ایین بیا مقایسیه

این که زمانهیای خیرخر  24 ،12 ،2و  36 hمیورد ارزییابی

نمودارها مشاهده میشود که شدت و تیزی یکها با تشیکیل

قرار گرفتند در ایین بیین زمیان خیرخر  24سیاعت بیه دلییل

نانوکامپوزیت  β-TCPو  HApکاهر مییابد و یکها هین

تشکیل نانوکامپوزیت دو فازی  HAp/β–TCPبا اندازه ذارت

میشود.

آ اتیت غال

نانومتری و نسبت کلسیم به فسفر مناس

بهینیه تشیخیص داده

شد (نمونه  D3که همان نمونه  A3است).

در حالی که در نمونههیای خیالص ییکهیا بیاریکتر و تیزتیر
میشود .این نتایج نشان دهنده تشکیل فاز  β-TCPو  HApدر
نمونههای  A2و  A3میباشد که مطابق نتایج  XRDمیباشد و

 -2-3بررسي پیونیدهای تشیكیل شیده در سیاختار

باندهای جذبی در نمونه  A4و  A5نشان دهنده تشیکیل HAp

نمونهها بوسیله FTIR

است که این نتایج نیز مطابق با نتایج  XRDمییباشید .بیا ایین

بییه منظییور تایییید تشییکیل یونییدها در سییاختار نیییانو ودر،

توصیف ،در بین نمونه های فیوق ،نمونیه  A3بیه دلییل نسیبت

طیفسنجی تبدیل فوریه مادون قرمز نمونهها انجام شد (شکل

کلسیم به فسفر مناس

و دارا بودن هر دو فیاز  )%56( HApو

 .)4طیییف  FTIRمربییو بییه ودرهییای  A1تییا  A5بعیید از

 )%44( β-TCPبه عنوان نمونه بهینه انتخاب شد.

کلسیناسیییون در دمییای  1100بییه مییدت  2سییاعت را نشییان

از آنالیز  FTIRبه عنوان آنیالیز مکمیل بیرای تشیخیص فازهیا

میدهد .نتایج آنالیز نشان میدهد در نمونه  A2و  A3باندهای

استفاده شده است .شکل  5طیف  FTIRمربو به نمونیههیای

جییذبی در محییدوده 700-730 cm-1 ،)HPO42-( 800-1000

 D3 ،D2 ،D1و  D4بعد از کلسیناسیون در دمای  1100 °Cبه

(باند فسفات  )P2O72-و ( 480-600 cm-1باند فسیفات )PO43-

مدت  2ساعت را نشان میدهید .نتیایج آنیالیز نشیان مییدهید

نمایانگر گروههای فسفات و نشاندهنده  β-TCPو در نیواحی

باندهای جذبی در نواحی تقریبی  570و  600 cm-1مربو بیه

تقریبییی  570 cm-1و  600 cm-1مربییو بییه حرکییات خمشییی

حرکات خمشی گروه فسفات در شیبکه بلیوری هیدروکسیی

گروه فسفات در شبکه بلوری هیدروکسی آ اتییت مییباشیند

آ اتیت هستند.
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شكل  :4طیفسنجي  FTIRاز نمونههای سنتز شده ( A1الي .)A5

شكل  :5طیفسنجي  FTIRاز نمونههای سنتز شده ( D1الي .)D4
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()b

()a

()c

)(d

)(e

شكل  )a :6تصاویر  EDS )c ،TEM )b ،FESEMو ( dو  MAP )eاز نمونه .D3
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یک های موجود در طول مو هیای  630 cm-1و 3576 cm-1

کامپوزیت و راکندگی مناس

معرد حرکیات کششیی ییون هیای هیدروکسییل موجیود در

و .)6e
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آنها میباشد (شکلهیای 6d

شبکه بلوری هیدروکسی آ اتیت میباشد.
یییکهییای موجییود در  1043 cm-1 ،962 cm-1و 1088 cm-1

 -4نتیجهگیری

نشان دهنده حرکات کششی گیروه فسیفات در شیبکه بلیوری

نانوکامپوزیییت  HAp/β–TCPبییا اسییتفاده از روش رسییوب

هیدروکسییی آ اتیییت اسییت [ .]5,30بانییدهای ظییاهر شییده در
نواحی تقریبی  1650 cm-1و  3420 cm-1مربیو بیه حرکیات
ارتعاشی گروه هیدروکسیل آب جذب شده میباشد .اغل

به

دلیل سطح ویژه باالیی کیه ودرهیای آ یاتیتی دارد ،مقیداری
آب در سطح آنها جذب میشود .این آب جذب شده بیا قلیه
 1650 cm-1و  3420 cm-1مشییخص شییده اسییت .یییکهییای
مشاهده شیده در نیواحی  1989 cm-1و  2076 cm-1مییتوانید
مربو به گروههای  HPO42-باشد [.]6،32
 -3-3بررسي ساختار و پراکندگي فازهیا در نمونیه
بهینه
تصاویر شکل  a( 6و  )bبه ترتی

تصیاویر  FESEMو TEM

از ودر کامپوزیتی زینتر شده  A3و D3در دمای  1100درجه
سانتیگراد که بیه روش رسیوب شییمیایی تهییه شیده را نشیان
میدهد .با دقیت در تصیویر  FESEMمشیاهده مییشیود کیه
بلورها دارای ساختار خند لعی (که خود نشاندهنده تکمیل
رشد بلیورکهیای کلسییم فسیفاتی اسیت) و تیا حیدودی بیه
صورت کروی شکل هستند که بطور یکنواختی راکنده شده
است .همچنین آنالیز  EDSبر روی نمونه مورد نظر انجام شد.
نتایج حاصیل از آن در شیکل  6cقابیل مشیاهده اسیت .نتیایج
آنالیز  EDSنشان دهنده حاور درصد باالیی از عناصر کلسیم
و فسفر بیا نسیبت اسیتوکیومتری نزدییک بیه  β-TCPو HAp

می باشد .از طرفی این نتایج میتواند تشیکیل فازهیای کلسییم
فسفاتی را در زمان خرخر  24ساعت یربینیی کنید .نمونیه
 A3که همان نمونه  D3میباشد تایید کننیده حایور فازهیای
کلسیم فسفاتی در زمان خرخر  24سیاعت مییباشید .آنیالیز
 MAPنیز به خوبی نشیان دهنیده وجیود کلسییم و فسیفات در

شیییمیایی تهیییه گردییید و مشییاهده شیید کییه تغییییر غلظییت
محلیییولهیییای نمیییک کلسییییم و فسیییفات نشیییان داد کیییه
نانوکامپوزیت بتا تری کلسیم فسفات و هیدروکسی آ اتیت با
غلظت  0/3موالر نمک کلسیم و  0/191موالر نمک فسیفات
در مقایسه با غلظیت هیای دیگیر بیه دلییل خیواص فیزیکیی و
شیمیایی مشابه با آ اتیت معدنی موجیود در بیدن ،بهینیهتیرین
نمونه تشخیص داده شید .سینتز نمونیههیای نانوکیامپوزیتی در
pHهای مختلف نشان داد که در  pH=10و زمیان  24سیاعت
امکان تشکیل همزمان بتا تری کلسیم فسیفات و هیدروکسیی
آ اتیت با نسبت کلسییم بیه فسیفر نزدییک بیه بخیر معیدنی
استخوان فراهم میشود.
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