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مقاله پژوهشی

سنتز نانوپودر شیشه زيستفعال  45S5با استفاده از روش
سل-ژل و شكلدهي با استفاده از زينتر جرقهاي پالسما
صاحبعلي منافي* و مهدي محسنپور تهراني
دانشکده فنی و مهندسی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران

تاريخ ثبت اولیه ،1399/06/07 :تاريخ دريافت نسخه اصالح شده ،1399/08/18 :تاريخ پذيرش قطعي1399/08/27 :

چكیده
در تحقيق حاضر ،سنتز نانوپودر شيشه زیستفعال  45S5از طریق روش سل-ژل و در محيط اسيدي انجام ميیشيود از تتيرا اتييل ارتوسييليکا
( )Tetraethylorthosilicate: TEOSبه عنوان مواد اوليه تامين سيليس و از  )Three Ethyl Phosphate( TEPبيه عنيوان تيامين ترايبيا
فسفا پودر استفاده شد سنتز بدون آب و با استفاده از حالل الکل خالص  %99/99انجام شد پس از تهيه نانوپودر از ژل و خشي

ايردن آن،

فرآیند عمليا حرارتی در دماي  550 ،500و  600 °Cبه مد  2 hبر روي پودر انجام گرفت بدین ترتيب پودر شيشه زیستفعال براي مرحله
 SPSآماده شد در تحقيق حاضر به دليل محدودیتهاي تکنولوژی

(عدم امکان دسترسی به فشارهاي باال در دستگاه  SPSمورد استفاده) در

مرحله شکلدهی با استفاده از دستگاه  ،SPSنيروي حدااثر  20تن انتخاب شد از آزمون پراش پرتيو ایکيس ( )XRDو آزميون  FT-IRبيراي
بررسی ویژگیهاي ساختاري  45S5ساخته شده ،استفاده شده است نتایج حاصل از انجام تحقيق نشان میدهد ايه انجيام عملييا حرارتيی در
دماي حدااثر  550 °Cبا هدف افزایش حفظ ساختار آمورف محصول ایدهآلترین دما براي انجام عمليا حرارتی اسيت همننيين اسيتفاده از
قالبهاي مناسب در فرآیند  SPSبا قابليت تحمل فشار تا  300 MPaاز الزاما انجام فرآیند میباشد
واژههاي كلیدي :شیشه زيستفعال ،45S5 ،زينتر جرقهاي پالسما (.SBF ،)SPS

دیگر از عوامل بيرونی و ژنتيکی ،انسيان را بير آن داشيته ايه

 -1مقدمه

طی قرن اخير ،تحقيقا و مطالعا علميی خيود را در زمينيه
استخوانی طی قرن گذشته ناشيی

استخوان و ایمپلنت هاي استخوانی افزایش دهد در این راسيتا

از جنگهاي جهانی و سایر درگيريهاي نظامی ،بيماريهياي

بودجه هاي تحقيقاتی به صور ساالنه از جانب دوليتهيا در

مربوط به استخوان ،افزایش جمعيت و حميل و نقيل زمينيی و

اختيار مرااز تحقيقاتی قرار گرفته است از طرف دیگير عمير

در پی آن تصادفا جادهاي ،آسيب هاي ورزشيی و تعيدادي

متوسط بشر به دليل توسعه علوم و فنون پزشيکی و تحقيقيا

افزایش روزافزون مشکال

* عهدهدار مكاتبات :صاحبعلی منافی
نشاني :شاهرود ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه مهندسی مواد
تلفن ،023-32394283 :دورنگار ،023-32394283 :پست الكترونیكيa_manafi@iau-shahrood.ac.ir :
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در زمينه داروهاي بيماريهاي صعبالعيال ،،افيزایش یافتيه و

باالتر ،محققان به دنبال روشهاي جایگزین هستند []6-9
سرامي

زیستفعال با بافت استخوان

در نتيجه در سنين باال ،بيه دلييل فرسيایش بافيت اسيتخوانی و

قابليت ایجاد پيوند ی

مفصلی ناراحتی هایی براي انسان ایجاد میشود ايه ضيرور

ميزبان ،وابسته به تشيکيل الیيه اربنيا هيدرواسيی آپاتييت

توسعه علم و فنآوري در این زمينيه را افيزایش ميیدهيد در

( )HApروي سطح سرامي

این راستا تحقيقياتی در زمينيه ایمپلنيت هياي فليزي ،فليزي بيا

در داخيل بيدن یيا در  )Simulated Body Fluid( SBFقيرار

هياي

گرفته باشد بيراي انيدازهگييري قابلييت زیسيتفعيالی شيشيه

زیستفعال ،در اشورهاي توسعه یافته انجام میشود اما یکی

زیسييتفعييال ،بيير اسييا

رویييه اسييتاندارد ارائييه شييده توسييط

از مهمتيييرین زمينيييههييياي تحقيقييياتی در ایييين خصيييو ،

اواوبييو و همکييارانش [ ]10اقييدام شييد نمونييههييا بييراي

هاي زیستفعال می باشند اه به دلييل مزایياي نسيبی

مييد هيياي  15 ،7و  30روز در محلييول  SBFقييرار گرفتنييد

ها در چند دهه اخير بسييار ميورد توجيه

محلولهاي استاندارد  SBFهفتهاي دو بار تعویض شدند زیرا

صور گرفته

در مييد غوطييهوري نمونييههييا در  ،SBFترايييب شيييميایی

هاي زیستفعيال درميانی

نمونه ها تغيير ارده و باعث تغيير غلظت ااتيونها در محليول

می توان به مواد اوليه موجود در بسياري از معيادن اشيورهاي

میگردد بعد از خرو ،نمونههيا از محليول شيبيهسيازي شيده

مختلف ،احتيا ،به انرژي امتر (نسبت به ایمپلنتهاي فليزي)

بدن ،با انجام تست  ،XRDپي

هاي مربوط به  HApمشياهده

براي تکميل پروسيه تولييد ،سيهولت پروسيه درميان بيه دلييل

شد []11،12

دائمی بودن قطعه ااشته شده در بافت زنيده بيدن و وضيعيت

در شکل  ،1نمودارهاي آناليز اشعه ایکس ( )XRDی

ترميم مورد قبول بافت بعد از فرآیند جراحی ترميميی ،اشياره

از چهار نمونه پودر زینتر شده (بيا محليول  0/1ميول )HNO₃

نمود []1-6

قبل و بعد از قرار گرفتن در محلول  SBFمشخص شده است

رواش سرامي

سرامي

 ،سراميکی و فلزي با رواش سيرامي

این گروه از سرامي

قرار گرفته و تحقيقا زیادي در این خصو
و میگيرد از جمله مزایاي سرامي

می باشد اگرچيه ایين سيرامي

نمونه

شيشههاي زیستفعيال از جمليه سيرامي

هياي زیسيتفعيالی

طيفهاي  XRDبه جياي اینکيه صيرفا از الیيه سيطحی پيودر

هستند اه شروع تحقيقا در خصيو

آنهيا از سيال 1969

گرفته شده باشد ،از ال حجم هر ذره پودر گرفته شده است

در دانشييگاه فلوریييداي آمریکييا و بييا اختييراع شيشييه  45S5از

نتيجتا این طيفها می توانند ساختار ال هر ذره را نشان دهند

شيشه چهارتایی با

هاي ناشی از فاز  Na₂Ca₂Si₃O₉بيا افيزایش زميان قيرار

طریق روش ذوب آغاز شد این شيشه ی

پي

پایه  SiO₂و حضور  Na₂Oمی باشد اما شيشههایی مشيابه نييز

گرفتن در محلول  ،SBFاوتاه شده به طوریکه در نهایت بعد

وجود دارند اه فاقد سدیم در ترايب ميواد اولييه آن بيوده و

ها محو میشوند اه نشان دهنده آميورف

خوا

از  15روز این پي

زیستفعال از خود نشان میدهند اما تحقيقا حاای

بودن ساختار می باشد آنياليز عنصيري انجيام شيده بعيد از دو

از آن هستند اه وجود سدیم در این نوع شيشه میتواند باعث

هفتييه نگهييداري در  SBFنشييان مييیدهييد اييه ترايييب پييودر

افزایش استحکام و تخلخل و در نتيجيه زیسيتفعيالی گيردد

آمورف ،مشابه هيدرواسی آپاتيت استخوان میباشد تشکيل

هييا

فاز آمورف آپاتيت در داخل ذرا  ،مشخص میانيد ايه در

روش اقتصادي براي تولييد انبيوه ميورد

انييار قابليييت پيونييد خييوب شيييميایی بييا اسييتخوان ،قابليييت

تيياانون روش ذوب بييراي توليييد ایيين گييروه از سييرامي
توانسته به عنوان ی

توجه قرار گيرد اما با توجه به محيدودیتهياي تکنولوژیي

دگرگونی زیستی نيز وجود دارد به طوریکه  HApو السييم

روش ذوب (از نظر نوع تجهيزا ) و همننين احتيا ،به انرژي

فسفا آمورف این ویژگیها را دارا میباشند []13

سنتز نانوپودر شیشه زيستفعال ...
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اندازه گيري شده است یکی از مشکال اصلی در زینترینگ
شيشه زیستفعال  ،45S5اریستاليزاسيون سيری آن در دمياي
باالي تبدیل به شيشه میباشيد ايه در نتيجيه بيه دلييل پدیيده
ویسکوزفلو ،از تراام اامل آن جليوگيري ميیشيود عموميا
زینتر بيدون فشيار در دمياي زیير  ،600 °Cخيوا

مکيانيکی

محدودي در اختيار می گيذارد ايه باعيث ایجياد محيدودیت
ااربردي در نمونهها میگردد ] [13-20تحقيقا نشيان داده
اه در زینتر پودر شيشه زیسيتفعيال در شيرایط بيدون فشيار،
اریستاليزاسييون سيری در دميياي بيين  580تيا  650 °Cاتفييا
شكل  :1اثبات زيستفعالي شیشه پس از قرار گرفتن در .[13] SBF

جاميد اریسيتالی در

می افتد اه این پدیده باعث ایجياد یي

دماي پایين شده و مان از تراام بدنه میگيردد در نتيجيه در

در تحقيقييی دیگيير شيشييه  45S5بييا اسييتفاده از روش زینتيير

زینترینگ معمولی ،امکان دستيابی به نمونيه هياي آميورف بيا

پالسماي جرقهاي در دماي پایين و فشيار بياال تحيت عملييا

تراام اامل وجود ندارد زیرا دمياي اریستاليزاسييون ،بسييار

شييکلدهييی قييرار گرفتييه اسييت بييه اييارگيري روش  SPSدر

پایين تر از دماي زینترینگ اامل اه  1000 °Cمیباشد است

فشاري بين  70تا  ،300 MPaامکان رسيدن به نمونههاي شيشه

گزارش شده اه در فشار  0/5 MPaدر دماي پایين ()610 °C

زیستفعال  45S5با دانسيته باال در دماي  500الی  550 °Cرا،

رفتار افزایش دانسيته شيشه زیستفعال ،مشياهده ميیشيود بيا

فييراهم مييیانييد بييا افييزایش دميياي زینتيير تييا  ،600 °Cفيياز

این حال فشار مکانيکی پایين بيه هميراه دمياي اسيتفاده شيده،

 Na₂CaSi₂O₆به جاي فياز ( Na₂Ca₂Si₃O₉ايه در دماهياي

براي اجتناب از اریستاليزاسيون ناخواسته شيشيه زیسيتفعيال

انجيام تسيت SBF

تحقييييق ،مقيييدار اميييی

باالتر متبلور میشيود) تشيکيل ميیگيردد

ايييافی نيسيييت بييير اسيييا

یي ي

نمونهها مشخص می نماید ،فرآیند  SPSدر دمياي  600 °Cدر

اریستاليزاسيون براي زیسيتفعيالی نمونيههياي متيراام شيده

مقایسيييه بيييا زینتييير معميييولی در دمييياي  ،1050 °Cتشيييکيل

شيشه زیستفعال الزم است ][14-22

هيدرواسيی آپاتييت را تسييری ميینمایييد توسيعه اسييتفاده از

یکييی از جنبييههيياي دیگيير ميورد مطالعييه شيشييه زیسييتفعييال،

شيشه زیست فعال در مهندسی بافت ،بسييار ميورد توجيه قيرار

تشکيل ( HCAهيدرواسی اربنا

آپاتيت) زیسيتفعيال در

گرفته است این مواد ميی تواننيد در ميد زميان اوتياهی بيا

فصل مشترك با استخوان بدن است مطالعا مشخص ايرده

بافييت اسييتخوانی اطييراف خييود پيونييد برقييرار انييد شيشييه

است اه واانش هاي اتفا افتاده در فصل مشترك بيين ميواد

بدن

مصنوعی و بافت زنده 12 ،مرحله است ] [23از این تعيداد5 ،

الیييه هيدرواسييی آپاتيييت،

واانش خيلی سری در فاز مواد مصنوعی اتفا ميیافتيد هير

پيونيدهاي محکمييی بيا اسييتخوان و بافييت زنيده بييدن تشييکيل

قدر ميزان فاز آمورف شيشه زیستفعال بيشيتر باشيد سيرعت

نشان می دهد اه شيشه زیسيتفعيال 45S5

تشکيل فاز هيدرواسی اربنيا آپاتييت بيشيتر خواهيد بيود

آمورف حاصيل از ذوب نسيبت بيه شيشيه اریسيتاليزه شيده،

روش مناسييب بييراي تشييخيص فيياز

زیستفعال این قابليت را دارد اه با مایعا فيزیولوژی
واايينش داده و بييا تشييکيل ی ي
می دهد تحقيقا

روش تسييت  FTIRی ي

تحقيقا زميان

 HCAتشکيل شده در اثر تست  SBFمیباشد همانگونيه ايه

تشکيل  HAبراي شيشه  45S5اریستاليزه شيده 20 ،سياعت و

در نمودارهاي شکل  2مشاهده میشود ،سطح نمونههاي زینتر

بييراي همييين شيشييه ولييی بييا سيياختار آمييورف 8 ،سيياعت

شييده بييا  SPSو روشهيياي قييدیمی ،پييس از قييرار گييرفتن در

زیستفعالی بيشتري دارد بطور مثال بر اسا
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سياعت

محلول  SBFاز نظر شيميایی و ساختاري دچار تغيير میشيود

 HCAمیدهد فرآیند توليد  HCAبعد از حدود ی

نمونه هاي دو روش زینتر ،قبل و بعد از قرار گرفتن در محلول

آغاز می شيود اميا بيا افيزایش زميان نگهيداري در  SBFتيا 5

توسيييط روش  ATR-FTIRميييورد ارزیيييابی قيييرار گرفيييت

ساعت ،شد باند  PO₄3-در  1200 cm-1افزایش مییابد ايه

نمونه هاي زینتر شده قبل از  SBFدر فاصيله 800-1100 cm-1

نشان دهنده افزایش تشکيل گيروه فسيفا بيا گذشيت زميان

مو ،هاي قوي نشان میدهد این باندها نشان دهنده ارتعاشا

است میتيوان نتيجيهگييري ايرد روش توسيعه یافتيه  SPSو

حاصل از پيوند  Si-O-میباشد ][14

زینتر شيشه زیستفعال در  600 °Cمی تواند باعث تشکيل فاز
 Na₂Ca₂Si₃O₆گردد اه در مقایسه با تشکيل فياز اریسيتالی
 Na₂Ca₂Si₃O₉ناشی از روشهياي قيدیمی زینتير و یيا زینتير
 SPSدر دميياي زیيير  ،600 °Cحضييور ایيين فيياز در ابعيياد نييانو
می تواند به سرعت تشيکيل هيدرواسيی آپاتييت روي سيطح
شيشه زیستفعال ام

نماید با بکيارگيري روش  SPSایين

امکان وجود دارد اه شيشه زیستفعيال ايامال آميورف و بيا
دانسيته اامل در دماي زینترینگ بيين  500تيا  600 °Cتولييد
ارد این دماي پایين زینترینگ به جهت اجتنياب از گرادیيان
حرارتی باال ،باعث افزایش تافنس شکست شيشه زیستفعيال
میگردد نتایج نشان میدهد اه شيشه زیستفعال  SPSشيده
در دماي  600 °Cبا اریسيتالهياي بسييار ریيز ،در مقایسيه بيا
شيشه زیستفعال  SPSشده در دماي زیر  550 °Cو یيا شيشيه
)Wavelength (cm-1

شكل  :2مقايسه سطوح نمونههاي  SPSشده و تولید
سنتي قبل و بعد از قرار گرفتن در .[14] SPS

زینتيير شييده بييه روشهيياي قييدیمی در  1050 °Cبييا درصييد
اریستال باال ،خوا

زیستفعالی بسيار بهتري از خيود نشيان

میدهد این نوع شيشه ( SPSدر دماي  )600 °Cسيطح بسييار
بعد از قرار گرفتن نمونه در محلول  ،SBFپيي

هيا در فاصيله

فعالی براي تشکيل  HCAدارد به طوریکه بعد از ی

ساعت

 1039-1020 cm-1مشاهده شيدند ايه نشيان دهنيده ارتعياش

قرار گرفتن در  SBFاین الیيه تشيکيل ميی شيود اوليين مياده

اششی ناشی از پيوندهاي  PO₄3-ميی باشيند همننيين وهيور

زیستفعال ،شيشه  45S5میباشد در شيشيههيایی بيا تراييب

پي

در فاصيله  873 cm-1نشيان دهنيده گيروههياي اربنيا

سهتایی  CaO ،SiO₂و  Na₂Oاه حاوي در حيدود  %6وزنيی

است اه معنی آن تشکيل اربنا آپاتيت اسيت شيد بانيد

 P₂O₅هستند می توان ترايباتی با زیستفعالی باال توليد ايرد

مشاهده شده در  873 cm-1مربيوط بيه نمونيههياي  SPSشيده

اه شيشه  45S5بيشيترین زیسيتفعيالی را دارد ][14،23-25

ضعيفتر از نمونههاي زینتر شده در دماي  1050 °Cمیباشد

این نوع از شيشهها دو اارایی اصلی دارند:

این بيه معنيی تمایيل بيشيتر بيه تشيکيل گيروههياي  PO₄3-در

 -قابليت شکلدهی فاز هيدرواسی آپاتيت در مای بدن

نمونهاي  SPSدر مقایسه با روشهاي قدیمی میباشد حضور

 -آزادسازي درصد خاصی از ااتيونهاي قابل حيل  Siو Ca

گروههاي  PO₄3-و  CO₃2-وجود اربنا هيدرواسی آپاتيت

بعييد از واايينش در مييای فيزیولوژی ي

بييدن اييه در نهایييت

را تایيد مینماید نمونههاي زینتر شده در  600 °Cبيا اسيتفاده

می تواند باعث بهبود تنظيم گروه هفت ژنها (ژنی اه خوا

از روش  SPSبعد از قيرار گيرفتن در  SBFسيری تير تشيکيل

اسييتخوانسييازي را تحری ي

مييیانييد) گييردد ایيين یييونهييا

سنتز نانوپودر شیشه زيستفعال ...
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فرآینيد حيياتی بيراي

زیسيييتفعيييالی بييياال و سييياختار ايييامال آميييورف و بيييدون

رشد استخوانی میباشد ،تشویق نماید ][14

ناخالصی هاي وارد سيستم شده در روش ذوب ميیباشيد ليذا

توليد این نوع شيشه با استفاده از روش سل-ژل باعث افزایش

در تحقيق حاضر با استفاده از تجربيا محققيان دیگير ،سيعی

سرعت هيدروليز و افزایش زیسيتفعيالی در مقایسيه بيا روش

شده است با استفاده از فرآیند سل-ژل ،نسبت بيه سينتز پيودر

قييدیمی ذوب مييیگييردد حضييور ترايبيياتی ماننييد  Na₂Oدر

اقدام نموده و در ادامه با استفاده از زینتر جرقهاي پالسما بتوان

شبکه شيشه ،عمدتا باعث شتاب گرفتن مراحل اولييه تشيکيل

به پودر شکل داد

هيدرواسی آپاتيت می گردد با وجيود جيایگزینی  Na₂Oبيا
ااسيييدهایی از قبيييل  K₂O₅و  ZnOبييراي رسيييدن بييه برخييی
خوا

 -2فعالیتهاي تجربي

خا  ،اما  45S5همننان به عنوان زیسيتفعيالتيرین

در این پژوهش ،براي تهيه پودر شيشه زیستفعيال چهارتيایی

نوع شيشه محسوب میشود نيترا هاي سدیم ،السيم و اسيد

حاوي  SiO₂-Na₂O-CaO-P₂O₅اه براي اوليين بيار توسيط

به صور سنتی به عنوان مواد اوليه براي تامين سدیم

لري هنچ و به نام دانشگاه فلوریيدا در سيال  1969ثبيت شيده

و السيم در شيشه  45S5استفاده می شوند علت آن حاللييت

است ،ابتدا می بایست مواد اوليه انتخاب گردد اسيدهایی ايه

باال ،اشتراك ناپيذیري خيوب ،هزینيه پيایين و راحتيی تجزیيه

ميیتييوان بييراي انجييام فرآینييد سييل-ژل اسييتفاده اييرد شييامل

حرارتی است براي از بين بردن نيتيرا هياي هييدروليز شيده

 HNO3 ،HF ،H₂SO₄و  HClميييیباشيييد ایييين اسييييدها در

الزم اسييت عمليييا حرارتييی بيياالي  600 °Cانجييام شييود

صورتيکه قرار باشد فرآینيد در محييط اسييدي انجيام شيوند،

گزارش شده این ترايبا براي سلول هاي زنده مضر هسيتند

ميييورد اسيييتفاده قيييرار ميييیگيرنيييد در فرآینيييد سيييل-ژل از

از طييرف دیگيير دماهيياي بيياالي  600 °Cمييیتوانييد در شيشييه

ااتاليست ها براي تکميل و سرعت بخشيدن بيه وااينشهياي

 45S5فيياز اریسييتالی تشييکيل دهييد اييه منجيير بييه ايياهش

هيدروليز استفاده میشود این امکيان وجيود دارد ايه فرآینيد

زیستفعالی شيشه میشود همننيين دماهياي بياالي عملييا

سل-ژل در محيط بازي با  pHباالي  7نيز صور پيذیرد در

حرارتی میتواند باعيث اياهش گيروههياي هيدرواسييل در

این صور میتوان از  NH₄OHبه عنوان ااتياليزور اسيتفاده

سطح شيشه گردد در این تحقييق نشيان داده شيده ايه اسييد

ارد اسييدهاي مختليف قابلييت هياي مختلفيی بيراي انحيالل

همخوانی داشته و باعث

آنيون هاي فلزي دارند لذا براي هر فرآیند سيل-ژل ،بسيته بيه

نيتری

الاتي
توليد ی

با سيستم سل-ژل ارگاني

سل شفاف ،هموژن و پایدار میشود ][24-26

یکی از این روشها ،روش سل-ژل میباشد اه ی

نوع فرآیند مواد اوليه مورد استفاده و ااربرد محصول نهيایی،

روش بر

می تيوان از اسييدهاي مختليف اسيتفاده نميود بطيور مثيال در

پایه واانش هاي شييميایی اسيت در ایين روش مراحيل اولييه

صورتيکه محصول نهایی اياربرد زیسيتی داشيته باشيد ،یعنيی

توليد پودر شيشه زیستفعال در دماي محيط و بيدون احتييا،

قرار باشد به عنوان ایمپلنت در داخل بافت بدن استفاده گردد

به دماي باال انجام میشود با توجه به اینکه واانشها در ابعاد

و یا اینکه در تما

مولکولی اتفا می افتد ،ذرا پيودر در ابعياد ميکيرو و بعضيا

استانداردهاي سازمان بهداشت جهانی ( ،)WHOنميیبایسيت

نييانو توليييد مييیشييوند اييه بييه دليييل افييزایش سييطح ویييژه،

حاول عناصري از قبيل نيتروژن و یا الر باشد لذا ميیبایسيت

زیست فعالی نيز افزایش مییابيد از جمليه مزایياي ایين روش

در انتخاب نوع اسيد ،دقت مربوطه مدنظر قرار گيرد تراييب

نسبت به روش ذوبی ،بدست آوردن پودر هموژن با خوا

مواد اوليه مورد استفاده به شرح جدول  1میباشد:

مسيتقيم بيا بافيت زنيده باشيد ،بير اسيا
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جدول  :1تركیب مواد مورد استفاده.
Formula

Material Name

بخورد در این مد محلول  TEOSو  TEPبه آراميی اضيافه
میشود تا فرآیند هيدروليز  TEOSبه آرامی صيور پيذیرد

C8H20O4Si

TEOS; Merck

C6H15O4P

TEP; Merck

در مرحله بعد محلول سدیم و السيم در اسيد را به آراميی بيه

C6H10CaO6

Calcium Lactae

محلول  TEOSاضافه ميیشيود در صيورتيکه احتمياال رنيگ

CH3ONa

Sodium Methylate

C6H8O7

Citric Acid. Cas No.77-92-9

محلول ادر و دودي شد ،صبر میانييم تيا شيفافيت محليول

C2H5OH

Absolute Ethanol; Merck 99.99%

برگردد و مجددا محلول ااتيونهاي فلزي را اضافه میانييم
این فرآیند ميیبایسيت بيه گونيهاي انجيام شيود ايه شيفافيت

هاي زیستفعال ،امکان

محلول همواره حفظ شده تيا ميان از تشيکيل رسيوب گيردد

اضافه اردن  Na₂Oدر توليد سرامي

افييزایش اسييتحکام قطعييه سييراميکی در انييار زیسييتفعييالی را

مخلوط بدست آمده می تواند تا ی

سياعت بيه هيم بخيورد

فراهم میآورد ] [13در شيشههياي زیسيتفعيال فاقيد Na₂O

براي اطمينان از افزایش هموژنيتی ،میتيوان فرآینيد هيم زدن

فاز اریستالی ،زیستخنثی میباشيد و ایين بيه معنيی افيزایش

نهایی را در دمياي  60 °Cانجيام داد همننيين ميیتيوان ایين

استحکام مکانيکی به قيمت از بين رفتن زیستفعالی است در

فرآیند را در دماي باالتر نيز انجام داد مشروط بر اینکه بيراي

مقابل شيشه  45S5استحکام مکانيکی خوب را با زیستفعالی

حفظ غلظت و  pHمحلول ،از مبدل حرارتی استفاده ارد در

،

و دو حفيظ

همزمان دارد ] [13همانطور ايه اشياره شيد اسييد سييتری

ال مراحل ،باید سعی شود  pHمحلول بيين یي

اسيد مناسبی براي این فرآیند نبود لذا با تغيير به اسيد نيتری

شييود در غييير ایيين صييور احتمييال رسييوب اييردن فيياز

اييه در بسييياري از فرآینييدهاي سييل-ژل مييورد اسييتفاده قييرار

غيرشيشه اي و اختالل در روند ژالسيون وجود خواهد داشت

میگيرد ،فرآیند سنتز آغاز شد در ابتدا مقيادیر انيدازهگييري

ام و زیياد شيدن  pHتياثير مسيتقيم در زميان ژالسييون دارد

شده از مواد جامد (ااتيونهاي فلزي) شامل سيدیم و السييم

براي تهيه  5گيرم شيشيه ،در صيورتيکه از  25سيیسيی اسييد

به آرامی به اسيد اضافه میشيوند در حيالتی ايه مييزان اسييد

استفاده شود ،فرآیند ژالسيون از حدود  15دقيقيه بعيد از هيم

بشر بر روي همزن مغناطيسی در حال

زدن محلول شروع میشيود اگير بيراي هميين تراييب از 30

هم خيوردن ميی باشيد اضيافه ايردن پيودر سيدیم و السييم

سی سی اسيد استفاده شود ،زمان شيروع ژالسييون طيوالنیتير

میبایست بطور جداگانه صور پذیرد پودرها باید با سرعتی

میشود در نتيجه پيشبينی میشود اه با ااهش مقيدار اسييد

به اسيد اضافه گردند اه شفافيت اسيد تغييير چنيدانی نداشيته

به مقادیر امتر از  25سيیسيی ،ميیبایسيت فرآینيد ژالسييون

باشد زیرا در صور اضافه شدن مقادیر پودر زیياد ،احتميال

اوتاهتر شود اما مطابق با آزمایشا انجيام شيده ،ایين اتفيا

دارد ذرا پودر نتوانند به خوبی تر شيوند و آگليومره اتفيا

نمیافتد و اضافه اردن  18سیسيی اسييد در جریيان فرآینيد،

بيفتد بعد اضيافه شيدن سيدیم و السييم ،محليول ميورد نظير

باعث طوالنی شدن فرآیند ژالسيون میگردد در نتيجه ميزان

میبایست تا  20دقيقيه در دمياي  60 °Cبير روي هميزن قيرار

 pHباید ی

مقدار اپتيمم داشيته باشيد مطيابق بيا بسيياري از

داشته باشد تا ااتيونهاي فلزي بيه خيوبی جيدا شيده و بيراي

تحقيقا انجام شده ،این مقدار بين ی

مورد نظر در داخل ی

انجام مراحل بعدي آماده باشند در ی

بشر دیگر الکيل (در

بر اسا

مشاهدا در جریان آزمایشا نيز این نتيجه حاصل

صور اضافه نمودن آب ،میبایسيت  pHمحليول بيه هنگيام

شد بعد از تشکيل ی

اضافه نمودن ااتيون هاي فلزي دقيقا تحت انترل باشيد تيا از

براي زمان هاي ی

تشييکيل رسييوب جلييوگيري شييود) را بيير روي همييزن قييرار

شد ی

می دهيم تا آن هم به مد  20دقيقه در دمياي  60 °Cبيه هيم

خش

و دو اعالم شده ايه

ژل شفاف دودي رنيگ ،چنيد نمونيه
هفته و دو هفته نگهداري و سپس خش

نمونه هيم بالفاصيله بعيد از تشيکيل ژل در 150 °C
شد

سنتز نانوپودر شیشه زيستفعال ...
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بخشی از قسمت مای ژل تشکيل شده شامل (آب و الکل) در

بعدي ،می تيوان ذرا پيودر را در هياون آسيياب نميود ایين

و دو هفتيه تبخيير شيده و

امکان وجود دارد اه از  BallMillبيراي آسيياااري اسيتفاده

مد زميان نگهيداري ژل در یي

پودر سفيد رنگ نرم و مرطوبی به جاي میماند شکل 3a

نمود نرخ پایين گرم اردن و رطوبيت بياال باعيث تسيهيل در
ااسيداسيون و خرو ،محصوال جانبی فرآیند شيد خشي
اردن و پایدارسازي در اتمسيفرهاي حياوي رطوبيت بياال بيه
توليد محصول هموژن ام

میاند ][19

بعد از تهيه پودر نوبت بيه فرآینيدهاي تسيت ميیرسيد بيراي
شفاف شدن پروسه عمليا حرارتی ( )Stabilizationو اینکه
در چه دمایی احتمال تشکيل فاز داریم و ااهش جرم تيا چيه
دمایی اتفا ميیافتيد ،ميی بایسيت تسيت  DTA-TGبير روي

()a

نمونه پودر خش

شده انجام شيود جهيت بررسيی تغيييرا

فازي و همننين بررسی آناليز فازي از دستگاه پراش اشعه ،X
ولتاژ  30 kWو جریان اعمالی  30 mAبا پرتو  Cu-Kαبا طول
مو 1/54 Å ،استفاده شد تغييرا سياختاري نيانوذرا تهييه
شييده ،در محييدوده  500–4000 cm-1بييا اسييتفاده از آنيياليز
 FT-IRو پييودر  KBrبييه عنييوان اسييتاندارد ،بررسييی شييد در
نهایت قابليت زیستفعالی نمونهها درون محلول  SBFدر بازه

()b
شكل  )a :3پودر ژل نگهداري شده براي  1هفته (قبل از خشك
كردن) و  )bژل خشك شده در دماي  100الي .120 °C

همانطور اه در شکل  3aقابل مشاهده است ،در مد

aging

زمانی مختلف مورد آزمایش قرار گرفت

 -3نتايج و بحث

در دماي اتا بخشی از آب و الکل ژل تبخير شده ماده سينتز

با توجه به منياب مطالعياتی ،در تميام تسيتهياي  DTAدمياي

شييده بييه صييور آگلييومرههيياي آبييدار سييفيد رنييگ تبييدیل

،

مييیشييوند ایيين پييودر را در خش ي

ايين در دميياي حييدااثر

تشکيل فاز (تبليور سيرامي

) و تبيدیل بيه شيشيه -سيرامي

دماي باالي  615تا  620 °Cمیباشيد ليذا تسيت  DTAبيراي

 120 °Cحرار میدهييم تيا بخيش ميای آن ايامال خشي

نمونه پودر خش

گردد بستگی بيه نيوع اسييد و مقيدار اسييد اسيتفاده شيده در

شد همننين دميا بيا نيرخ  5 °C/minافيزایش یافيت نميودار

ايردن از رنيگ زرد تيا

شکلهاي  4و  5نمایش تست  DTA-STAانجام شده بر روي

قهوهاي تغيير میاند شکل  3bبهتر است بيراي جليوگيري از

مشياهده شيده در

فرآیند ،رنيگ پيودر بعيد از خشي
جذب رطوبت توسط پودر خش

شدن ذرا

پودر اسيت در نميودار  DTAاوليين پيي

شده (با توجه بيه تخلخيل

حدود دماي  280 °Cمشاهده شده اسيت بيا توجيه بيه اینکيه

ويرف

مربوطيه گرميازا بيوده و قليه آن بيه صيور نيوك تييز

پودر) تا زمان انجام آزمایشا مربوطيه آن را در یي
دربسته نگهداري نمایيم بعد از خش

شده بيراي دمياي حيدااثر  650 °Cانجيام

اردن ،براي یکدست

پودر با هدف عمليا حرارتی یکنواختتر در مراحل

پي

میباشد ،میتوان پيش بينی ارد اه مربيوط بيه تغييير سياختار
بلوري و یا به بيان دیگر تبلور اوليه فاز میباشد

258

مجله علمي-پژوهشي نانومواد

سال دوازدهم ،شماره  ،44زمستان 1399

در شيشه  45S5فاز اریستالی تشکيل دهد اه منجر به ااهش
زیستفعالی شيشه میشود همننيين دماهياي بياالي عملييا
حرارتی میتواند باعيث اياهش گيروههياي هيدرواسييل در
سطح شيشه گردد ] [19لذا حيدااثر دمياي ميورد نظير بيراي
عمليا حرارتی می بایسيت  640 °Cدر نظير گرفتيه شيود از
طرف دیگر با توجه به اینکه دقت ايورههياي عملييا متغيير
شكل  :4نمودار تست  DTAتا .650 °C

بوده و همننين دمياي موضيعی نمونيه ميی توانيد تيا بياالتر از
 600 °Cنيز افزایش یابد ،تا حد امکان میبایست از بياال رفيتن
بدون برناميه نمونيههيا جليوگيري ايرد بسيياري از ترايبيا
پسماندي و آب در زیر دماي  550 °Cاز ژل خيار ،ميیشيود
(تقریبييا  %57از  %62اييل ايياهش وزن) ایيين دمييا زیيير دميياي
 614 °Cاه دماي اریستاليزاسيون است میباشد ][19

مطابق با تستهاي  DTAآخرین پي

هاي گرماگير ناشيی از

خرو ،آب ساختاري و ترايبيا نيتيرا در  420تيا 430 °C
شكل  :5نمودار تست  STAتا دماي .700 °C

اتفا می افتد بنابراین بهتر است حدااثر دماي تنظيميی بيراي
اوره عمليا حرارتی  500 °Cانتخاب شيود البتيه در انجيام

با توجه به اینکه تنها فاز شناسایی شيده در نمودارهياي XRD

این تحقيق نمونههاي مختلفی در دماهاي  600،550و 650 °C

فاز السيم -سيدیم -سييليکا ميیباشيد ،ليذا پييشبينيی

عمليا حرارتی شده و از آنها تستهاي  XRDبه عمل آمد

مربيييوط بيييه یکيييی از فازهييياي

اه نتایج حاصل از نظر نيوع فازهياي بدسيت آميده تغييراتيی

 Na₂CaSi₂O₆و یا  Na₂Ca₂Si₃O₉بيوده اسيت در اداميه دو

نداشتند بيدین معنيا ايه همگيی نيوعی فياز السييم -سيدیم-

ی

ميييیشيييود ايييه ایييين پييي
پييي

گرميياگير دیگيير در دماهيياي  310و  420 °Cمشيياهده

سيليکا اه احتماال طيی فرآینيد سيل-ژل و یيا در عملييا

مييیشييود اييه بييا توجييه بييه وجييود آب سيياختاري در السيييم

حرارتی در دماي  280 °Cایجاد شده است را نميایش دادنيد

متواساید استفاده شده به عنوان ماده اوليه و همننين اسيتفاده

براي بدست آمدن نتيایج دقييقتير از تسيت  DTAالزم اسيت

 %65به عنوان ااتاليزور ،پييشبينيی ميیشيود

مواردي همنون سرعت گرمایش ،جنس ،شکل و هندسه جيا

گرماگير مربيوط بيه حيذف ترايبيا نيتيرا و

نمونه اي ،مييزان فشيردگی ذرا پيودر و انيدازه ذرا پيودر

آب ساختاري میباشد با افزایش دما ،همانگونه اه پيشبينيی

نمونه مورد توجه قرار گيرد بطور مثال هر قيدر نيرخ افيزایش

میشد تا دماي  640 °Cاتفا قابيل توجيه دیگيري رخ نيداده

هاي بدست آمده به دماهاي باالتر انتقال

از اسيد نيتری
این دو پي

است اما در این دما پي

گرمازاي دیگري مشاهده ميیشيود

اه از مقایسه با تحقيقا مشابه ،میتوان نتيجه گرفت اه ایين

دما بيشتر باشد ،پي
یافته و تفکي
اندازه در خصو

آنها از یکدیگر سختتير ميیشيود همننيين
اندازه ذرا پودر نمونيه بایيد گفيت :هير

تبلور شيشه است براي از بين بيردن نيتيرا هياي

قدر اندازه ذرا ریزتر بوده و ذرا به هم فشيردهتير باشيند،

هيييدروليز شييده الزم اسييت عمليييا حرارتييی بيياالي 600 °C

دماي پي

ها به مقادیر امتري ميل خواهد ارد اه عليت آن

انجام شود گزارش شده این ترايبا براي سيلولهياي زنيده

تعامل گرمایی بهتر بيين ذرا پيودر و محييط ايوره دسيتگاه

مضر هستند از طرف دیگر دماهاي بياالي  600 °Cميیتوانيد

تست می باشد در نمودار تسيت  STAمشياهده ميیشيود ايه

پي

 ،پي
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ااهش وزن از دماي حدود  280 °Cشيروع شيده و تيا دمياي

همننين تست  XRDقبل از فرآیند  SPSانجام شد همانگونه

 450 °Cادامه مییابد از این دما دیگير اياهش وزن مشياهده

اصلی در زاویه  2θحيدود  38و 39

اه مشاهده می شود پي

تطابق دمياي  280 °Cدر نمودارهياي  DTAو STA

درجه اتفا افتاده است با استفاده از نرمافزار  Xpertو مقایسه

می تواند ما را به این نتيجه برساند اه در این دما ،گرمازا بودن

با  Reference Patternموجود در این نيرمافيزار ،فياز سيدیم-

نمیشود

واانش اتفا افتاده به همراه شروع تبخير برخيی از ترايبيا

السيم -سيليکا

پيشبينی میشود (شکلهاي  7و (8

موجييود در پييودر حاصييل از سييل-ژل ،نشييانه ایيين اسييت اييه
واانش تبلور اوليه همراه با آزاد شدن برخی از ترايبا فيرار
میباشد در شکل  6همانطور اه مشاهده میشود در تحقيقيی
مشابه ،فاز  Na₂Ca₂Si₃O₉در زاویه  2θ=38°پودر زینتر شيده
مشاهده شده است اه پيس از قيرار گيرفتن در محليول SBF

تخریب شده و شيشه زینتر شيده را بيه سيمت آميورف بيودن
بيشتر پيش برده است
به منظور تعيين اندازه دانه با استفاده از رابطه شرر ،میبایسيت
از مقادیر پهنشدگی پي
پهن شدگی پي

ها اسيتفاده نميود شيکل  ،4مقيدار

)Position (2Theta

شكل  :7نمودار تست  XRDشیشه عملیات حرارتي شده در .600 °C

هاي حاصل از پراش پرتيو ایکيس (،)XRD

نانوذرا سنتزي  45S5نمایش میدهد مطابق با رابطيه شيرر،
پهنشدگی در پي

ها به وضوح دیده میشيود پهينشيدگی

ناشی از ارنش شبکه و پهن شدگی ناشی از تغيير انيدازه دانيه
اه براي اندازه دانه هاي اوچکتر از  100 nmمعتبر ميیباشيد
بطيور اليی ،عواميل متعيددي در پهينشيدگی الگيوي XRD

پودرها تاثير گذارند

)Position (2Theta

شكل  :8مقايسه نمودار  XRDپودر نمونه با
نمونههاي موجود در نرمافزار .Xpert

از مقایسه نمودارهاي فو می توان تشکيل نوعی فاز السييم-
سدیم -فسفا سيليکا را پيشبينی ارد این نوع فاز معموال
شكل  :6پیكهاي  XRDقبل و بعد از قرارگیري در .SPS

از دماي  670تا  ،1735 °Cپایدار است این فاز از تبخير محلولی
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از  NaHPO₄ Ca(NO₃)₂و  SiO₂تشييکيل مييیشييود لييذا در

الزم بيييراي تولييييد مزیيييتهييياي دارد همننيييين هزینيييه

فرآیند سل-ژل مورد استفاده ،پيشبينی می شود در صورتيکه

سييرمایهگييذاري اوليييه در ایيين روش نسييبت بييه روش ذوبييی

فرآیند توليد سل در دماي زیر  50 °Cصور گيرد و فرآینيد

پایينتر می باشد از نظير شيشيه تولييد شيده بيه ایين دو روش

اردن ژل نيز به آرامی و در داخل گرماين بيا دمياي

می توان گفت ،به دليل تخلخيل بياال و در نتيجيه سيطح ویيژه

خش

پایين صور پذیرد ،به طوري اه از تبخير ناگهانی ترايبيا

باالي شيشه توليد شيده در سيل-ژل ،خاصييت زیسيتفعيالی

موجود در محلول جليوگيري شيود ،ميیتيوان تيا حيدودي از

پودر بسيار بيشتر میباشد پودر سل-ژل داراي ناخالصیهياي

تشکيل این فاز جلوگيري ارد

امتر به دليل مواد اوليه خالص ،ترايبا ناخواسيته امتير بيه

در تحقيقا مختلف ،برخی محققين اعالم اردهاند اه وجود

دليل عدم امکان واانش بيا اتمسيفر و دیيوارههياي ايوره در

ميیانيد و در برخيی از

دميياي بيياال و همييوژنيتی بهتيير ذرا پييودر بييه دليييل اخييتالط

تحقيقا نيز اعالم شده است اه وجود این نيوع ترايبيا از

یکنواخت از فاز محلول و تبدیل شدن بيه پيودر خشي

و در

زیستفعالی شيشه میااهد اه این موضوع می بایست بعد از

ادامه عمليا آسياااري و عمليا حرارتی میباشد اسيتفاده

این ترايبا به زیستفعيالی امي

تستهاي  SBFمورد ارزیابی قرار گيرد

از ترايبا

در فرآیند  SPSبراي زینتير ايردن ،شيروع عملييا بيا سيت

ااربرد روش سل-ژل را آسانتير ميینمایيد از طرفيی مييزان

اردن دماي انجام فرآیند ،قرار دادن پيودر در داخيل محفظيه

زیستفعالی شيشه سيه تيایی سيل-ژل نسيبت بيه شيشيه 45S5

قالييب و سييایر تنظيمييا انجييام مييیشييود بعييد از بسييتن درب

ذوبييی بيشييتر مييیباشييد لييذا در صييورتيکه صييرفا پييارامتر

محفظه اوره ،پمپ وايوم شيروع بيه ایجياد خيال در محفظيه

زیست فعالی مدنظر بوده و از سایر پارامترها صرفنظير شيود،

میاند همننيين بازوهياي متحيرك دسيتگاه بيا وارد آوردن

می توان براي سهولت فرآیند از شيشيه سيهتيایی حياوي ميواد

اولييهاي

اوليييه  P₂O₅ ،SiO₂و CaOاسييتفاده اييرد حضييور ترايبيياتی

در پيودر ایجياد ميیانيد پيس از ایجياد خيال نسيبی ،فرآینيد

ماننييد  Na₂Oدر شييبکه شيشييه ،عمييدتا باعييث شييتاب گييرفتن

افزایش دماي قطعه آغاز ميی گيردد افيرایش دميا بيا افيزایش

مراحل اوليه تشکيل هيدرواسی آپاتيت میگيردد بيا وجيود

جریان عبوري از قطعه اتفا میافتد بدین صور اه به ازاي

جایگزینی  Na₂Oبا ااسيدهایی از قبييل  K₂O₅و  ZnOبيراي

اضافه نمودن هر  0/1واحد روي دستگاه ،دماي قالب میتواند

رسيدن به برخی خوا

خا  ،اما  45S5همننيان بيه عنيوان

تا حدود  50الی  100 °Cباال رود بدین ترتيب انترل سرعت

زیستفعالترین نيوع شيشيه محسيوب ميیشيود ] [18وجيود

افزایش دما با ميزان افيزایش جریيان در هير  10دقيقيه انتيرل

ترايبا سدیم در مواد اوليه به دليل فعال بودن ميیتوانيد در

می شود این فرآیند ادامه می یابد تا زميانی ايه دماسينج روي

صور عدم توانایی انترل واانشهياي هييدروليز و تيراام،

دستگاه دماي حيدود  100 °C( 750°Cامتير از دمياي ميورد

ترايبييا ناخواسييتهاي از سييدیم متبلييور انييد اييه از ميييزان

نظر) را نشان میدهد در این مقط افيزایش دميا قطي شيده و

آمورف بودن پودر شيشه بکاهد البته در بيشتر تحقيقا انجام

حدااثر فشار دستگاه نييز اعميال ميیشيود در ميورد دسيتگاه

شده به این موضوع اشاره شده اسيت ايه دمياي تبليور شيشيه

مورد استفاده این فشيار  20 MPaميیباشيد پيس از برداشيتن

زیستفعال در حدود  550 °Cاست لذا توق ميیرود تيا زیير

فشار اعميالی ،دسيتگاه خياموش شيده و بيه قطعيه اجيازه داده

این دما فاز اریسيتالی متبليور نشيود اميا در شيشيه چهارتيایی

میشود تا با نرخ مناسب سرد شود

حيياوي  ،Na₂Oموضييوع امييی متفيياو اسييت در ایيين نييوع

روش سيييل-ژل در مقایسيييه بيييا روش ذوبيييی تولييييد شيشيييه

ترايبا  ،سدیم در مراحل سنتز در دماي پيایين ميیتوانيد بيه

زیستفعال ،از نظر تاسيسا توليد ،انرژي ميورد نيياز و زميان

دليل فعاليت باال با یون هاي سيليس و فسيفا وااينش داده و

فشار عمودي به قالب تا  ،10 MPaاستحکام خشي

شيشه سه تيایی ايه حياوي ااسييد سيدیم نباشيد،
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تشکيل ساختار بليوري دهيد بيراي جليوگيري از ایين اتفيا

آپاتيت تبدیل ميی گيردد ] [13یکيی از مشيکال اصيلی در

می بایست چندین فااتور بطور همزمان انترل گردد اوليين و

زینترینگ شيشه زیستفعال  ،45S5اریستاليزاسيون سری آن

انتييرل pH

در دماي باالي تبدیل به شيشه میباشد اه در نتيجيه بيه دلييل

محيط در محدوده  1 pHاليی  ،2بيه معنيی پيایين نگيه داشيتن

پدیده ویسيکوزفلو ،از تيراام ااميل آن جليوگيري ميیشيود

غلظت ااتيونهياي فليزي ايه در اینجيا اياتيونهياي فليزا

] [13هدف اوليه فرآیند زینترینگ ژل عمليا حرارتی شيده

قليایی سدیم و السيم هستند ،میباشد در واق تيا زميانی ايه

این است اه سدیم نيترا و السيم نيترا موجيود در پيودر

غلظت  H+باال باشد pH ،در محدوده ميورد نظير حفيظ شيده

تجزیه شده و  Na₂Oو  CaOحاصل گردد تست  FTIRتایيد

است بيه محيض اياهش غلظيت یيون  H+ایين امکيان بيراي

می اند اه تجزیه دو ترايب نيتراتيی  NaNO₃و Ca(NO₃)₂

ااتيونهاي فلزي فراهم میشود اه با آنييونهياي موجيود در

در  1000 °Cبطور اامل اتفا افتاده است ] [13تجزیه اامل

محلييول وارد واايينش شييده و رسييوب اننييد در صييورتيکه

 HNO₃در دمييياي  680 °Cو تجزیيييه ااميييل  Ca(NO₃)₂در

مول برسد ،ذرا ریز

دماي  560 °Cاتفا می افتد و از طرفی دماي اریستاليزاسيون

مهمتييرین فييااتور انترلييی pH ،محيييط مييیباشييد

غلظت مولی  HNO₃از 0/5مول به ی

آگلومره شده و در توليد انبوه میبایست به صور مکيانيکی

شيشه زیستفعال  680 °C ،45S5میباشد بنيابراین در ميد

خرد شوند در مقابيل ذرا پيودر حاصيل از محليول  0/1تيا

تجزیه  HNO₃و  Ca(NO₃)₂براي این شيشه ،اریستاليزاسيون

شيده

اتفا می افتد با این حال اریستاليزاسيونی اه اتفيا ميیافتيد

اسيت بنييابراین غلظيت بهينييه بيراي اسيييد 0/1 ،تيا  0/25مييول

نمييی توانييد باعييث نگرانييی گييردد زیييرا فيياز تشييکيل شييده

میباشد ] [13در جدال براي ترايب با آنيونها ،یيون سيدیم

 Na₂Ca₂Si₃O₉مييیباشييد ] [13از طييرف دیگيير ،بييا افييزایش

پيروز شده و رسوب در محلول ایجياد ميیشيود ایين فرآینيد

دميياي زینتيير تييا  ،600 °Cفيياز  Na₂CaSi₂O₆بييه جيياي فيياز

رسوبدهی تابعی از متغيرهاي دیگري نيز میباشد

( Na₂Ca₂Si₃O₉اه در دماهاي باالتر متبلور میشود) تشکيل

تحقيقا نشان داده اه در زینتر پيودر شيشيه زیسيتفعيال در

مييیگييردد ] [14بييراي آمييادهسييازي پييودر مييیبایسييت مقييدار

شرایط بدون فشار ،اریستاليزاسيون سری در دماي بين  580تا

مشخصی از آن با ترازو اندازهگييري شيده و در داخيل قاليب

جاميد

ریخته شود به دلييل تخلخيل بياالي پيودر حاصيل از فرآینيد

اریستالی در دماي پایين شده و مان از تراام بدنه ميیگيردد

سل-ژل ،در فرآیند  SPSدر دماهاي باال ،احتمال نفوذ ايربن

] [14عمليا حرارتی در دماهاي باالتر باعث شکلگيري فاز

از طریق نوارهاي گرافيت مورد استفاده در قالب وجيود دارد

اریستالی  Na₂Ca₂Si₃O₉می شود اه منتج بيه تولييد شيشيه-

دماي پایين زینترینگ ،براي جلوگيري از نفوذ اربن به داخل

ميیشيود ] [19یکيی از شيشيههياي ميورد اسيتفاده،

قطعييه از قالييبهيياي گرافيتييی  SPSمناسييب اسييت از مقایسييه

شيشييه  45S5مييیباشييد اييه در ایيين شيشييه )1 :تشييکيل فيياز

شرایط متفاو زینترینگ شيشه زیسيت فعيال بيه روش ،SPS

 Na₂Ca₂Si₃O₉باعث افزایش استحکام مکانيکی ميی گيردد،

می توان به این نتيجه رسيد اه دليل رسيدن به دانسييته بياال در

 )2فرآیند اریستاليزاسيون زیستفعيالی را از بيين نميیبيرد و

دماي نسبتا پایين  550-650 °Cدر تحقيق حاضر می توانيد بيه

همننييين بييا قابليييت ایجيياد پيونييد بييا اسييتخوان (تشييکيل فيياز

دليل نرخ گرميادهی پيایين  10 °C/minنسيبت بيه روشهياي

همننيييان در زميييره

دیگر با نرخ گرمادهی باال  100 °C/minباشيد در زینترینيگ

هایی با قابليت اریستاليزاسيون اامل بياقی ميیمانيد،

معمولی ،امکان دستيابی به نمونههاي آمورف با تيراام ااميل

 )3وقتيی در مييای بيدن انسييان قيرار مييیگييرد فيياز اریسييتالی

وجييود نييدارد زیييرا دميياي اریستاليزاسيييون  ،600 °Cبسيييار

 Na₂Ca₂Si₃O₉تجزیيه شيده و بيه فياز آميورف هيدرواسييی

پایينتر از دماي زینترینگ اامل اه  1000 °Cمیباشد اسيت

 0/25مول  HNO₃ايروي و ریيز و بيه خيوبی تفکيي

 650 °Cاتفا میافتد اه این پدیده باعث ایجياد یي

سرامي

هيدرواسيييی آپاتييييت) ایييين سيييرامي
سرامي
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] [13لذا براي جليوگيري از پدیيده نفيوذ ايربن ،ميیبایسيت
تمهيداتی به شرح ذیل اندیشيده شود:
 با توجه به حرات جریان الکتریکی از باالي قالب به پایين،پيشنهاد میشود سنبه هاي عمودي دستگاه پر

از جينس فليز

باشند و حتیاالمکان از ورقههاي گرافيتی استفاده نشود
 براي انجام فرآیند در دماي پایين و جلوگيري از نفوذ اربندر دماها و جریيانهياي بياال ،افيزایش دانسييته قطعيه بيشيتر از
طریق افزایش فشار صور پذیرد تا افيزایش دميا بيدین معنيا
اه افزایش فشار تا باالتر از  200 MPaمیتوانيد امي

انيد

اه براي رسيدن به دانسيته مورد نظر به دماهاي باال نياز نباشد
 افزایش فشار مستلزم استفاده از قاليبهياي فليزي ميیباشيدزیرا قالب هاي گرافيتی در برابر فشارهاي باال استحکام نداشته
و تخریب میشوند همننين اسيتفاده از قاليبهياي فليزي ،بيا
فراهم آوردن امکيان انجيام فرآینيد در دمياي پيایين ،احتميال
ذوب قطعه را ااهش میدهد زیرا همانگونه اه قبال نيز اشاره
شد ،به دليل تجربی بيودن انتخياب دميا و فشيار فرآینيد بيراي
ترايبا مختليف ،امکيان پييشبينيی دميا و فشيار فرآینيد بيه
صور دقيق وجود ندارد لذا ترجيح بر این است اه تيا حيد
امکان دماي فرآیند پایينتر باشد
 ذوب احتمييالی قطعييه موجييب چسييبيدن آن بييه بدنييه قالييبمی گردد در نتيجه در قالب هياي گرافيتيی ايه هزینيه بياالیی
نسبت به قالب هاي فلزي دارند معميوال از ور هياي گرافيتيی
نازك در فصيل مشيترك قاليب و بدنيه اسيتفاده ميیشيود از
آنجایی اه در این ورقههاي گرافيتی پودر گرافيت به صور
الیه اي پوشش مانند با چسبندگی ام استفاده میشود ،ليذا بيا
عبور جریان باال و افزایش دما ،احتمال نفوذ گرافيت به داخل
بدنه افزایش مییابد ليذا در صيور عيدم امکيان پييشبينيی
دماي داخلی قالب و همننين جلوگيري از نفيوذ گرافييت بيه
داخل بدنه ،موضوع استفاده از قالبهاي فلزي ،بيه ايارگيري
فشار باال و عدم استفاده از ورقههاي گرافيتی میبایست ميورد
بررسی قرار گيرد

مجله علمي-پژوهشي نانومواد

 -4نتیجهگیري
 تبلور فاز سراميکی از دماي  630 °Cبه باال مطيابق بيا نتيایجتست DTA

 فشار  20 MPaتوانيایی از بيين بيردن ااميل خليل و فير ،وتخلخلهاي داخلی پودر را ندارد لذا قطعه همننيان مقيداري
تخلخل داشته و با افزایش جریان و تولييد جرقيه در دسيتگاه،
فاز پالسماي ایجاد شده اه احتماال حاوي گرافيت به صور
گازي است امکان نفوذ به سطح قطعيه را خواهيد داشيت بيه
همين دليل است اه پس ار پایان فرآیند سطح قطعه سياهرنگ
شده و حاوي مقادیر قابل توجه از اربن میباشد
 فشار ام و دماي زیاد باعث تبلور اریسيتالهياي سيراميکیشده و در نتيجه مان از تراام اامل قطعيه بيه هنگيام افيزایش
فشار اعمالی خواهد شد
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