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تغییر انتخابی استحکام فوم سلولبستۀ آلیاژ  Al-Si-Cuو مقایسۀ آن با استحکام استخوان تازۀ گوسفند
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مقاله پژوهشی
()2

()1

سید محمد حسین میرباقری

آذین آلصفر

چکیده هدف از پژوهش حا ضر تهیۀ ا ستخوان م صنوعی از فوم سلولب ستۀ فلزی با ا ستحکامی نزدیک به ا ستخوان طبیعی ا ست .فوم فلزی از آلیاژ
 A356آمریکایی با مقادیری مشخص از فلز مس تهیه شد .با عملیات حرارتی پیرسازی روی این فوم آلومینیم آلیاژی میتوان به استحکامهای فشاری و
جذب انرژی شک ست موردنظر طراح ،ر سید .نتایج آنالیز میکرو سکوپ الکترونی ن شان داد طی عملیات پیر سازی در دمای  165درجۀ سل سیوس و
زمانهای مختلف  15 ،7 ،2و  24ساعت ،ذرات مس حلشده در دیوارههای نازک حبابهای جامد فوم  ،Al-Si-Cuتوانستهاند با تجزیه مناطق  GPغنی
از مس ،فازهای شبهپایدار و بسیار ریز  𝜃 ′و  𝜃 ″را ایجاد نمایند .تعداد این فازهای شبهپایدار در واحد سطح ،با عملیات پیرسازی افزایش مییابد و سبب
باال رفتن شدید ا ستحکام ا ستخوان م صنوعی می شود .برای صحت سنجی مقادیر ا ستحکام ف شاری و مقای سه باا ستخوان تازۀ ساق ،نمونههای ا ستخوان
م صنوعی در زمانهای پیر سازی فوق ،تهیه شدند و همراه باا ستخوان تازۀ یک ساق کامل گو سفند ،مقاومت به بارگذاری ف شاری آنها در کنار یکدیگر
اندازهگیری شد و مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد که نمونۀ مربوط به سیکل پیرسازی در دمای  165درجۀ سلسیوس به مدتزمان  15ساعت،
بهترتیب دارای استحکام االستیک و انرژی شکست  31 MPaو  13/60MJ/m3نزدیک به استحکام استخوان طبیعی 23 MPa ،و 12/00 MJ/m3است
و با افزایش زمان پیرسازی بیشتر ،استحکام مجدداً افت میکند.

واژههای کلیدی فوم آلومینیم سلول بسته ،استخوان مصنوعی ،آلیاژ  ،Al-Si-Cuعملیات پیرسازی ،استحکام.

مقدمه

دربرابر تنش فشاری مقاومت باال ،دربرابر تنش کششی

بافت استخوان ،بافتی پویا و پر عروق است ] .[1استخوانها

مقاومت کمتر و دربرابر تنشهای برشی مقاومت بسیار کمی

وظیفۀ ایجاد استحکام مکانیکی و تسهیل حرکت جاندار را

از خود نشان میدهد .بخش آلی استخوان شامل فیبرهای

برعهده دارند ] [2این استحکام تابع عناصری همچون منیزیم،

کالژن نوع یک ،استئوپُنتین ( )Osteopontinو استئوکلسین

کلسیم و فسفر هست ] .[3بافت استخوان از ماتریکس خارج

( )Osteocalcinاست ] .[4بااینکه استخوانها بهطورکلی

سلولی و سلولهای استخوانی تشکیل شدهاست .ماتریکس

شکننده هستند اما بهدلیل وجود کالژن ،االستیسیتۀ خوبی از

خارج سلولی نیز از دو بخش آلی و غیر آلی تشکیلشده است.

خود نشان میدهند .فیبرهای کالژن نوع یک به ماتریکس

حدود  %2استخوان از آب % 88 ،از پروتئین و  % 71از مواد

استخوان االستیسیتی ،انعطافپذیری و استحکام کششی

معدنی تشکیلشدهاست .بخش معدنی شامل یونهای کلسیم،

میبخشند ] .[5استحکام بافت استخوان وابسته به حضور

کربنات کلسیم و فسفات است .این بخش استخوان ،تحت

کالژن و هیدروکسی آپاتیت در کنار یکدیگر است ].[6

شیمیایی

استحکام استخوان ،وابسته به چگالی مواد معدنی آن

عنوان

هیدروکسی

آپاتیت

با

فرمول

 Ca10(PO4)6(OH)2شناخته میشود .این ماده حدوداً % 64

است که به آن  )Bone Mineral Density( BMDگفته

وزن استخوان را تشکیل میدهد به همین دلیل قدرت و

میشود .فاکتورهای دیگری مانند ساختار خود استخوان،

سختی استخوان به وجود آن وابسته است ] .[4استخوان

بازسازی استخوان ( )Bone Remodelingو همچنین کیفیت

 تاریخ دریافت مقاله  1400/2/15و تاریخ پذیرش آن  1400/8/18میباشد.
( )1دانشآموختۀ دانشکدۀ مهندسی مواد و متالورژی ،دانشگاه امیرکبیر تهران.
( )2نویسندۀ مسئول ،دانشیار دانشکدۀ مهندسی مواد و متالورژی ،دانشگاه امیرکبیر تهران.
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استخوان بر استحکام آن تأثیرگذار است .امروزه اندازهگیری

].[10-13

 BMDامکانپذیر است و همچنین برای کمی کردن مفهوم

بهطورکلی برای تول ید ایمپل نت های اورتو پدی که

ساختار استخوان از روشهایی از قبیل Peripheral ( PQCT

توانایی تحمل بار را داشتتته باشتتند ،فومهای با تخلخل باال،

MRI

نستبتبه فومهای فلزی ستفت ارجحیت دارند .بیشتتر بودن

( )Magnetic Resonance Imagingاستفاده میشود .همچنین

چقرمگی فلزهای زیستتتتفعالی چون تیتانیوم ،آلومینیوم و

مفهوم کیفیت استخوان ( )Bone Qualityمفهوم دقیقی نیست

فوالد زنگنزن نستتبتبه استتتخوان طبیعی ،از دالیل اصتتلی

و به مواردی چون هندسه و خواص مواد تشکیلدهندۀ

استفاده از این فلزها برای تولید ایمپلنت است .تفاوت باالی

استخوان وابسته است .به همین خاطر محققان همچنان

چقرمگی ایمپلنتهای فلزی و استتتتخوان طبیعیط اطراف آن،

بهدنبال راهی برای کمی کردن این مفهومها هستند ].[7

باعث کاهش توزیع بار در قستتمتی میشتتود که استتتخوان

بهصورت کلی ،شکستن استخوان ،سه دلیل اصلی دارد)1 :

وجود دارد ] [14و این مهم ،باز جذب استتتتخوان پس از

وارد شدن تنش بهطور مداوم در طی زمان طوالنی )2 ،وارد

کاشتتتتن ایمپلنت را بهدنبال دارد .دلیل دیگر این استتتت که

شدن تنش بهطور ناگهانی و  )3شکستن استخوان بهدلیل

فومهای فلزی ساخته شده از مواد زی ستفعال ،باعث حفظِ

بیماری ] .[8,9عموماً در مواردی که شکست استخوان منجر

بیشتتتر خواص فیزیولوژیط فلز موردنظر (مانند زیستتتفعال

به تعویض استخوان شود ،حوزۀ مهندسی مواد و بیو مواد

بودن و م قاو مت به خوردگی باال هن گام مواج هه با مایع

بهعنوان ایمپلنتهای فلزی ،مطرح میشود .از اینرو مهندسان

داخلی بدن) میشود.

 )Quantitative Computed Tomographyو

مواد با تکیه بر علم مواد و مهندسی پزشکی با تکیه بر

همچنین وجود حفرههای نیمهباز روی ستتطح خارجی

شناسایی ویژگیهای مهندسی استخوان ،تالش دارند

ایمپلنت ساخته شده از فومهای سلولبسته ،مکانهای خوبی

ایمپلنتهای استخوانی را توسعه دهند که به خواص استخوان

برای رشتتد دوبارۀ استتتخوان خواهند بود و گردش خون و

طبیعی بسیار نزدیک باشد ][9؛ بنابراین درزمینۀ تولید

عبور مایع داخلی بدن به داخل ایمپلنت را ممکن می سازند.

استخوان مصنوعی بهعنوان یک جایگزین برای استخوانهای

یکی از مزایای اصتتلی فومهای ستتلولبستتته در مقایستته با

شکسته ،تالشهای زیاد شدهاست و امروزه ایمپلنتهای پایه

فومهای ستتتلولباز ،چقرمگی بیشتتتتر آنها هنگام بارگذاری

تیتانیم ،در جراحیهای ترمیم استخوانهای شکسته و فرسوده

ضربهای است .ایمپلنتها تحت تأثیر بارگذاریهای ضربهایط

بسیار رایج هستند؛ ولی در مواردی همچون قسمت میانی

متفاوتی مانند تصتتادف ،لیز خوردن ،افتادن ،ضتتربههای وارد

ساق پای خردشده ،که نیاز به یک اتصال میانی بین دو طرف

بر پا هنگام دویدن و ...قرار میگیرند .فومهای ستتلولبستتته،

ساق کورتیکال ( )Corticalپا باشد ،هنوز تحقیقات ادامه دارد.

بهطورکلی جذب انرژی و مقاومت به ضتتتربۀ بهتری را از

جدا از جنبههای پزشکی ،از دیدگاه مهندسی ،تهیۀ اتصالی

خود نشان میدهند ].[14,15

استخوانی که بتواند تنشهای ایجادشده در ساق پا را بین دو

برای استتتفاده از فومهای ستتلولبستتتۀ پایه آلومینیومی

طرف استخوان مفصلی تحمل کند ،هنوز درحال توسعه است.

بهعنوان ایمپل نت های استتتتخوان ،خصتتتوصتتتاً از ج هت

امروزه یکی از موارد جایگزین این اتصال مصنوعی ،فومهای

زی ست سازگاری با محیط بدن ،به سالها تحقیق و پژوهش

فلزی پایه منیزیم آلومینیم منیزیم و فوالد زنگنزن ،تیتان و

نیاز است .بدون شک ،یکی از مراحل این بررسیها ،مطالعۀ

امثال آنها هستند .این فومهای آلیاژهای فلزی که عموماً

خواص مکانیکی این نوع فوم ها و همچنین مقایستتتۀ آن با

بهصورت تخلخل باز یا بسته هستند ،بهعلت تخلخل و سبکی

خواص م کانیکی استتتتخوان طبیعی استتتت .تا به امروز،

وزن و همچنین نسبت استحکام به دانسیتۀ باال ،توجه بسیاری

پژوهشهای زیادی در این خصتتتوص انجامشتتتدهاستتتت.

از محققان را بهعنوان مواد پیشرفته به خود جلب کردهاند

کلوشانی و همکاران ] [16پاسخ بیومتریالهای ساختهشده از

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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فومهای سلولب ستۀ آلومینیومی را دربرابر ضربههای سرعت

تهیهشتتده و  )3تهیۀ استتتخوان طبیعی و تازه از ستتاق پای

پایین بررستتی کردند .میرزاعلی و همکاران ] [17برای تقلیدِ

گوسفند.

نحوۀ ستتازگاری ریزستتاختارط استتتخوان در اثر اعمال نیرو،

در قدم اول برای تهیۀ فوم فلزی ستتلولبستتته از آلیاژ

بهعلت تشتتابه استتتخوان تورتیغه با فومهای ستتلولبستتته ،از

موردنظر بهصتتتورت بلوک ستتتهب عدی  25در  25در 15

فومهای ستتلولبستتتۀ آلومینیومی استتتفاده کردند .در تحقیقی

ستتانتیمتر ،مطابق تصتتاویر شتتکل ( ،)1بهترتیب ابتدا مذاب

دیگر ،میرزاعلی و همکاران ] [18تأثیر توزیع حفرات داخلی

 A356با افزودن  1درصتتتد وزنی گرانولهای فلز کلستتتیم،

برروی خواص اال ستیک فومهای سلولب ستۀ آلومینیومی را

بهطور قابلتوجهی ویسکوز می شود .سپس مقادیر مشخص

بررسی کردند و نتایج را با استخوان تورتیغه مقایسه کردند.

مس خالص (مس کا بل برق با خلوص  99/98درصتتتد)

فومهتتای فلزی بر پتتای تۀ آ لومینیم امروزه بتته ن حو

بهصورت تکههای کوچک به مذاب افزوده می شود و توسط

شتتگفتانگیزی درحال توستتعه هستتتند و یکی از زمینههای

یک همزن گرافیتی با دور  700دور بر دقیقه همزده می شود.

تحقیقاتی در این مورد ،زمینۀ تولید استخوان مصنوعی از این

پس از  10دقیقه همزدن ،مس کامالً در مذاب حل میشتتود.

فومها در بافت بدن ا ست .چراکه باتوجه به دان سیتۀ پایین و

سپس بالفا صله پودر  ،TiH2با اندازۀ ذرات  45-50میکرون

پوششدهی توسط سرامیکهای پزشکی بهراحتی به دانسیتۀ

با خلوص باالی  99درصد ،به مذاب آلیاژ موردنظر در دمای

استتتخوان طبیعی میرستتند و تخلخل موجود در آنها باعث

 680درجۀ سلسیوس اضافه می شود و با سرعت  1400دور

جذب انرژی االستتتیک باالیی میشتتود که از ترک برداشتتتن

بر دقیقه ،مذاب بهمدت  50ثانیه همزده میشتتود تا این پودر

آن ها جلوگیری میک ند .فوم های فلزی با تغییر ترک یب

حبابزا قبل از آزاد شدن گاز خود ،در سرتاسر مذاب پخش

شتتیمیایی و عناصتتر آلیاژی میتوانند به استتتحکام استتتخوان

شود .در قدم بعدی مذاب ،قبل از پف نمودن ،از بوتۀ همزن

طبیعی نزدیک شتتوند و حتی مقدار استتتحکام فشتتاری آنها

بالفاصتتله به قالب مکعبی زیر آن منتقل میشتتود و با کاهش

بهگونهای طراحی شتتود که نزدیک و یا اندکی کمتر از بافت

 30درجهای حرارت ،بهمدت  8دقیقه زمان داده میشتتتود تا

متخلخل استخوان طبیعی باشد؛ تا در حوادث فقط استخوان

مذاب ( مان ند ک یک) پف ک ند .هن گامی که ارت فاع مذاب در

مصتتنوعی تخریب شتتود و استتتخوان طبیعی ستتالم بماند

قالب به بیش از  2/5برابر برستتتد ،قالب فلزی حاوی فوم

] .[19,20ازاینرو در کار پیش رو سعی شدها ست با انحالل

فلزی مذاب ،بدون اینکه حبابها بترکند یا از بین بروند ،به

مس در آلیاژ پایه آلومینیم و ایجاد ساختار متخلخل سلول یا

اتاقک خنککننده منتقل و ستتتریع ستتترد میشتتتود .در این

حبابب سته ،فوم فلزی تهیه شود که تو سط عملیات حرارتی

صتتتورت ،تمام حبابهای مذاب فلزی به حبابهای جامد

روی آن بتوان م قدار استتتتحکام فشتتتاری و جذب انرژی

فلزی تبدیل میشتتتود و درنهایت بلوک فوم فلزی از قالب

شکست آن را به استخوان طبیعی نزدیک نمود.

خارج و با رستتیدن به دمای محیط ،توستتط اره به ابعاد الزم
برش داده میشود.

روش پژوهش

در مرحل تۀ دوم از پژوهش حتتاضتتتر ،پس از تهی تۀ

بهمنظور ستتاخت استتتخوان مصتتنوعی از فوم فلزی متخلخل

بلوکهای بزرگ فوم  ،A356-xwt.%Cuمن شورهایی به ابعاد

ستتلولبستتته ،در قدم اول از آلیاژ  A356با ترکیب شتتیمیایی

نزدیک به ابعاد ق سمت ساق ا ستخوان گو سفند ،بر شکاری

جدول ( )1استفاده شده و به آن بین  3الی  6درصد مس زده

میشتتوند و در کورۀ عملیات حرارتی قرار داده میشتتوند و

شتتدهاستتت .آلیاژ جدید که در اثر افزودن این مقدار کلیدی

مطابق ستتیکل شتتکل ( )2تحت عملیات پیرستتازی در دمای

مس تهیه شتتتدهاستتتت ،بهراحتی قابلیت عملیات حرارتی

 165درجۀ ستتلستتیوس و زمانهای  15 ،7 ،2و  24ستتاعت

پیرسازی را دارد؛ لذا این تحقیق در سه مرحله انجام گرفت:

قرار میگیرند.

 )1ته یۀ فوم فلز ستتتلولبستتت ته )2 ،عمل یات حرارتی فوم
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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در مرحلۀ سوم ،برای تهیۀ نمونه از استخوان ساق پای

پایین ساق ،مقطع برش ،بیشتر به هندسۀ بیضی نزدیک است.

گوستتتف ند باید مالح ظاتی را در نظر گرفت .چون ستتتاق

طول ساق برشخورده حدود  72میلیمتر است؛ لذا ساق از

استخوان طبیعی کامالً استوانهای شکل با مقطع دایره نیست،

پایین به باال با یک شیب ب سیار کوچکی باریک شدها ست

باید دقیقاً ابعاد مقاطع و شیب ا ستخوان م شخص شود؛ لذا

ولی این کاهش مقطع ب سیار اندک ا ست .این مطلب با ن شان

ابتدا ق سمت صاف ا ستخوان تازۀ پای گو سفند بریده شد و

دادن مقطعهای مذکور دررا ستای محور ا ستخوان ،در شکل

مقطع برش استخوان در باال و پایین ساق ،اندازهگذاری شد.

( )4بهخوبی مشتتتخص استتتت .بنابراین در ستتتاخت نمونۀ

شکل ( )3نمایی از برش عر ضی ا ستخوان را ن شان میدهد.

استخوان مصنوعی از فوم فلزی موردنظر ،سعی شدهاست تا

مشاهده می شود در قسمت باالی ساق منشوری (استوانهای)

این تغییر سطح مقطع با شیب اندک لحاظ شود.

گوستتفند ،مقطع برش به هندستتۀ دایره نزدیک استتت و در
جدول  1آنالیز ترکیب شیمیایی آلیاژ پایه آلومینیم آمریکایی  A356برحسب درصد وزنی
ترکیب

Si

Mg

Mn

Ti

*Cu

Fe

Zn

Al

درصد وزنی

6/55

0/11

0/50

0/02

0/10

0/12

0/05

مابقی

*)قبل از تولید فوم مقدار مس به حدود  4/2درصد وزنی میرسد و سپس عملیات فومسازی شروع میشود

شکل  1مراحل تهیۀ بلوک فوم آلیاژ  A356+xwt%Cuبهروش ریختهگری

شکل  2سیکل عملیات حرارتی انیل انحاللی و پیرسازی برای فوم سلولبسته آلیاژ

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

A356+xwt%Cu

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

آذین آلصفر -سید محمد حسین میرباقری

29

شکل  3نمایی از مقطع برش استخوان تازۀ ساق پای گوسفند در پایین و باالی ساق( ،الف) مقطع باالی ساق که به دایره نزدیک است( ،ب) مقطع
پایین ساق که به بیضی نزدیک است

الزم به ذکر است برای برش مقطع عرضی استخوان ،از
ارۀ نواری مجهز به لیزر استتتفاده شتتد تا مستتیر برش کامالً
عمودی با شد .در این صورت ،هر دو سطح برش عر ضی
کامالً موازی و نستتبتبه محور ستتاق استتتخوان ،کامالً عمود
هستند .این مطلب پس از قرارگیری استخوان ساق گوسفند
برشخورده در فک د ستگاه ف شار ،م شخص می شود .شکل
( )5نمایی را از قرارگیری استتتتخوان برشخورده که کامالً
عمودی درراستای اعمال نیروی فکها قرارگرفتهاست ،نشان

شکل  5نمایی از قرارگیری کامالً عمودی استخوان تازۀ ساق پای
گوسفند درراستای محور فک دستگاه فشار

در انتها ا ستخوان م صنوعی مت شکل از نمونههای فومی
آلومینیم  A356-x wt.% Cuخام و عملیات حرارتیشتتتده،
متنا سب با ابعاد ا ستخوان طبیعی گو سفند ترا شکاری شد.
ستتتپس همۀ نمونه های فوم فلزی (نمایندۀ استتتتخوان های
مصتتتنوعی) و همچنین استتتتخوان تازۀ گوستتتفند (نمایندۀ

میدهد.

ا ستخوان طبیعی) تحت آزمون ف شار مطابق ا ستاندارد
 )21( 13314-2011که مخ صوص مواد متخلخل ا ست ،قرار
گرفت .در این آزمون فشار تکمحوری ،سرعت حرکت فک
 20میلیمتر بر دقیقه در نظر گرفته شد.
ISO

نتایج و بحث
شکل  4نمایی از مقطع استخوان تازۀ ساق پای گوسفند درراستای
محور ساق ،برای تشخیص شیب استخوان

شتتتکل ( )6تصتتتاویری از مقطع فوم آلیاژی موردنظر را در
مقیاس ماکروسکوپی و میکروسکوپی نشان میدهد .دانسیتۀ
فومهای ستلول بستتته ،تابع تعداد حفرهها در واحد ستتطح و
ضخامت دیوارۀ حفرهها است .ازاینرو با اندازهگیری وزن و

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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ستتتپس تعیین حجم فوم ها ،دانستتتی تۀ ظاهری فوم آل یاژ
آلومینیومی ته یهشتتتده در پژوهش حاضتتتر 0/67 ،گرم بر
ستتتانتیمترمکعب (با خطای حدود  )%2تعیینشتتتدهاستتتت.
بررسی آنالیز تصویری از مقطع فومها نشان میدهد که تعداد
حبابها باتوجه به قطر آن ها متفاوت استتتت .لذا ابتدا باید
توزیع حبابها بهصتتورت آماری مشتتخص شتتود و تعداد
حفره یا حباب بر واحد اینچ (برای خرید و انتخاب مهندسی
فوم ،دو معیار دانسیته و تعداد حفره بر واحد اینچ موردتوجه

محاستبه نمود .در قدم بعدی با تشتخیص تعداد حبابها در
ستتتطح مقطع و تعیین قطر متوستتتط آن ها ،میتوان توزیع
حباب ها با محدودۀ قطر مشتتتخص (بین کمترین قطر 0/5
میلیمتر تتتا بیشترین  6میلیمتر) را بتتهراحتی توستتتط
محاستتتبات آماری تعیین کرد .شتتتکل ( )8توزیع و تعداد
حبابهای جامد در واحد سطح را  ،ب سته بهاندازۀ حبابها
(قطر متوسط حباب) برای فوم تولیدشده در پژوهش حاضر
ن شان دادها ست .بنابراین با تحلیل آماری که روی اندازۀ قطر

قرار میگیرد) مشخص شود .ازاینرو مقادیر عددی استحکام
استتتخوان مصتتنوعی تهیهشتتده از فومهای فلزی ،کامالً تابع
تعداد حفره بر واحد اینچ و دانسیته است.
در یک آزمون آماری بهکمک تصتتتویربرداری از مقطع
فوم های فلزی و قرائت آنها در نرمافزار  J-Imageمیتوان با
حذف مناطق داخلی حبابها ،مطابق شتتکل ( ،)7فقط یالها
و ن قاط ت ماستتتی ح باب های جا مد (برش مقطع آن ها) را
بهخوبی تفکیک نمود و مساحت و قطر حبابها را تکبهتک

حبابها شتتتد ،میتوان در یک برآورد کلی ،قطرهای غالب
ح باب ها را بین  2/5الی  3/5میلیمتر ،برای آل یاژ A356-
 xCu wt.%توسعه داده شده در پژوهش حاضر ،برآورد کرد.
همچنین ت عداد حفره ها بر وا حد اینچ یا  PPIدر م حدودۀ
 8-9 PPIاستتت و دانستتیتۀ نمونههای فومی مختلف نشتتان
میدهد که دان سیتۀ بین  0/ 6الی  0/7گرم بر سانتمتر مربع
متغیر است.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل  6مشاهدۀ مقطع فوم آلیاژ سلولبستۀ تهیهشده در پژوهش حاضر( :الف و ب) تصاویر ماکروسکوپی( ،ج و د) تصاویر میکروسکوپی که در
آن ،مناطق برخورد حبابها (فالت) و برش دیوارۀ حبابهای جامدِ تقریباً کروی مشخص است
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شکل  7تبدیل تصاویر واقعی از مقطع برش فوم فلزی (تصاویر سمت چپ) به تصاویر مجازی (تصاویر سمت راست) بکمک نرمافزار
 J-Imageبرای تعیین تعداد و اندازۀ حبابها و تعیین توزیع آماری آنها

(الف)

(ب)

شکل  8توزیع آماری حبابها در سطح مقطع فومهای فلزی تهیه شده در پژوهش حاضر برای استفاده در استخوان مصنوعی
(الف) توزیع نرمال حبابها برحسب تعداد تکرار هر حباب( ،ب) تعداد تجمعی و مجزای حبابها برحسب قطر تقریبی هر حباب

پس از مشخص شدن متغیرهای مهندسی ساختار

درجۀ سلسیوس ،فرصت برای ایجاد فازهای شبهپایدار بسیار

تخلخل فوم آلیاژ  A356-xwt.%Cuو باتوجه به تکرارپذیری

ریز نانومتری در دیوارههای حبابهای فوم فلزی فراهم

مراحل ریختهگری و قرارگیری ویژگیهای ساختار

خواهد آمد .این فازها در دیوارههای حبابهای جامد و

حبابهای فلزی این فوم در بازههای بهدستآمده برای

همچنین مناطق فالتی از برخورد چند حباب فلزی ،میتوانند

دانسیته و  ،PPIمیتوان با اطمینان ،طراحی آزمونهای

با قفل نمودن صفحات اتمی پر دانسیته ،مزاحم حرکت یا

مکانیکی را روی این فوم اجرا کرد؛ لذا همانطور که در بخش

لغزش صفحات اتمی شوند .لذا مقاومت به تغییر فرم

آزمونها اشاره شد ،نمونههای استخوان فومی با ابعاد ذکرشده

پالستیک را خودبهخود افزایش میدهند .به این منظور چهار

(متناسب با ابعاد قسمت مستقیم و صاف استخوان گوسفند)

سیکل پیرسازی مطابق شکل ( ،)2یعنی بهترتیب سیکلهای:

طبق سیکل مندرج در شکل ( ،)2تحت عملیات حرارتی

 abcd )1بهمدت  2ساعت در دمای  165درجۀ سلسیوس و

پیرسازی قرار گرفتند تا اثر زمان پیرسازی در ساختار فازی

سرد شدن سریع در دمش هوا abef )2 ،بهمدت  7ساعت در

فوم مشخص شود .با اعمال زمانهای مختلف در دمای 165

دمای  165درجۀ سلسیوس abgh )3 ،بهمدت  15ساعت در

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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دمای  165درجۀ سلسیوس و  abkm )4بهمدت  24ساعت

نتایج عملیات پیرسازی طبق سیکلهای شکل ( ،)2نشان داد

در دمای  165درجۀ سلسیوس ،انتخاب شد و انجام گرفت.

که با افزایش زمان پیرسازی تا  15ساعت میتوان بهراحتی

الزم به ذکر است در انتهای سیکلهای  1الی  ،3نمونههای

استحکام استخوان مصنوعی ساختهشده از فوم فلزی

استخوان فومی فلزی سریعاً در دمش هوا ،سرد میشدند ولی

 xwt.%Cuرا افزایش داد و به حد استخوان مصنوعی یا کمی

نمونۀ سیکل  4در داخل کوره بهآرامی سرد شد.

باالتر از آن ،ارتقا داد .در یک قضاوت ساده از مقایسۀ تنش

A356-

تسلیم ،در انتهای ناحیۀ االستیک که تقریباً اولین پیک منحنی
تنش -کرنش نمونهها در شکل ( )9است ،میتوان ادعا کرد
نمونۀ فوم بدون عملیات حرارتی حدود  9مگاپاسکال و نمونۀ
 S1دارای استحکام تسلیم حدود  11مگاپاسکال است.
نمونههای  S2و  S4هر دو تقریباً دارای استحکام تسلیم 20
مگاپاسکال هستند .اما نمونۀ منتخب  S3دارای تنش تسلیم
حدود  31مگاپاسکال است که از همۀ نمونههای قبلی باالتر
است.

شکل  9منحنیهای تنش -کرنش نمونههای استخوان مصنوعی با
سیکلهای مندرج در شکل ()2

در مرحله بعد ،مطابق شرایط و استاندارد بیانشده در
قسمت آزمونها ،آزمون فشار روی نمونههای استخوان فومی
خام (بدون عملیات حرارتی) و هر  4نمونۀ عملیات
حرارتیشدۀ فوق انجام گرفت .باتوجه به سطح مقطع و طول
بعد از له شدن کامل نمونههای فومی ،منحنیهای تنش-

شکل  10مقایسۀ استحکام استخوان تازۀ ساق گوسفند ،استخوان

کرنش برای هر  4نمونۀ عملیات حرارتیشده در شکل ( )9با

مصنوعی منتخب عملیات حرارتیشده )  S3(abghو استخوان مصنوعی

کدهای  S1الی  S4بهترتیب برای  4سیکل عملیات حرارتی

بدون عملیات حرارتی پیرسازی

پیرسازی فوق ،رسم شد .مقایسۀ منحنیها نشان میدهد که
زمان  15ساعت در دمای  165درجۀ سلسیوس ،استحکام

در شکل ( )10منحنیهای تنش -کرنش برای سه نمونۀ

استخوان مصنوعی فومی را بسیار نزدیک به نمونۀ استخوان

خام فومی ،نمونۀ عملیات حرارتیشدۀ منتخب ( S3سیکل

طبیعی کردهاست (اندکی از آن بیشتر است) .اما با ادامۀ

 )abghو نمونۀ استخوان تازۀ گوسفند ،در کنار یکدیگر رسم

عملیات پیرسازی به  24ساعت در این دما ،استحکام مجدداً

شدهاند .با مقایسۀ این منحنیها ،اثر سیکل عملیات حرارتی

افت کردهاست .این مطلب باتوجه به پدیدهشناسی پیر سختی،

روی افزایش استحکام استخوانهای مصنوعی بهخوبی دیده

مربوط به ایجاد فازهای پایدار سختی رسوبی است که از

میشود .ازاینرو در صورت استفاده از پوششهای سرامیکی

حالت شبهپایدار با سختی حداکثری به فاز پایدار (رسوب

استخوانی مانند هیدوکسی آپاتایت روی استخوان مصنوعی

درشتتر) با استحکام پایینتر تبدیلشدهاند ] .[22,23بنابراین

فومی بهخوبی میتوان با تراشکاری فوم فلزی
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 xwt.%Cuو روکشکاری با مواد استخوانی سازگار با بافت

مصتتتنوعیط  S3و طبیعی نشتتتان میدهد که تغییر فرم هر دو

بدن ،استخوانی مصنوعی با استحکامی دقیقاً مشابه استحکام

استتتخوان مصتتنوعی و طبیعی از فک پایین دستتتگاه فشتتار

نمونۀ استخوان طبیعی ،تهیه کرد.

شروع میشود اما اینیک الزام نیست و در بعضی نمونههای

شتتکل ( )11مراحلی از آزمون فشتتار طبق استتتاندارد

مصتتنوعی از فک باال شتتروع شتتد .لذا شتتروع تغییر فرم در

A356-xwt.%Cu

استتتتخوان مصتتتنوعی به ناهمگنی و وجود حبابها در دو

نشتتان میدهد .در زیر هر تصتتویر ،زمان بارگذاری فشتتاری

طرف فک دستتتت گاه برمیگردد .هر طرف که ستتتتاخ تار

تکمحوره ارائهشتتدهاستتت تا روند تغیر فرم و شتتکستتت

ح باب های فلزی ناهمگنتر و تح مل بار کمتری دار ند ،از

ا ستخوان م صنوعی با ا ستخوان تازۀ ساق گو سفند در شکل

آنطرف ،سازۀ استخوان مصنوعی تسلیم میشود و شروع به

( )12قابلمقای سه باشد .چند نکتۀ بسیار مهم در شکل ()12

تغییر فرم میکند.

 ISO 13314را روی استتتخوان مصتتنوعی

نکتۀ قابلتأمل ،نوع کامالً متفاوت رفتار تغییر فرم و

وجود دارد:
ابتدا اینکه آزمون فشاری طبق استاندارد مواد متخلخل

شکست دو سازۀ استخوان مصنوعی و طبیعی در شکلهای

(نه مواد چگال) روی بافت کامل ساق استخوان تازۀ گوسفند

( )11و ( )12است .بهعلت تازه بودن استخوان طبیعی ،بافت

انجامشدهاست ] .[11در داخل استخوان کورتیکتال ساق

استخوانی به ذرات ریز شکسته نمیشود بلکه بهصورت طولی

گوسفند که بیشتر شبیه به یک لولۀ جدارهنازک با مقطع بیضی

درراستای استخوان ،ترکهای طولی برمیدارد و از قسمت

مانند است (شکل  -3ب) ،مغز استخوان با بافت نرمط

پایین شروع به پیچ خوردن میکند و بهصورت فنری دور

چربیمانند وجود دارد؛ لذا تراکم بافت چربیط مغز استخوان

خود میچرخد (مانند تراشههای فنری و مارپیچ هنگام

طی آزمون فشار ،باعث نفوذپذیری چربی در بافت متخلخل

تراشکاری) .لذا این مطلب بهعلت چرب بودن مغز استخوان

استخوان میشود و با گذر از ضخامت لوله مانند استخوان ،از

و تازه بودن بافت تخلخل استخوان ،امری طبیعی است .اما

سطح بیرونی استخوان ،بهصورت قطرات چربی تراوش

در نمونۀ فوم فلزی یا همان استخوان مصنوعی ،بهعلت ترد

میکند .این نفوذ چربی در بافت سخت استخوانی ،شدیداً

بودن ساختار سلولبستۀ (حبابهای جامد) فوم فلزی،

روی مکانیزم تغییر فرم و شکست استخوان (نسبتبه

ساختار فوم از پایین فک شروع به له شدن و سپس خرد شدن

استخوان غیر تازه و فاقد مغز استخوان) تأثیر میگذارد .دوم

و در هم ریختن ساختار متخلخل میکند و این حالت تخریب

اینکه این آزمون روی کل قسمت کورتیکال استخوان تازه

از پایین به باال با اعمال نیروی فشاری در مراحل بعدی فشرده

انجام شدهاست؛ یعنی درست برخالف بسیاری از مقاالت که

شدن ،بهطور مداوم رخ میدهد .لذا وجود خود خردههای

برش کوچکی (کوپن) از جدارۀ ساق کورتیکال را جدا

حاصل از تخریب حبابهای فلزی ،و گیرکردن آنها در

ASTM

همدیگر ،تغییر مقاومت طی فشرده شدن را سبب میشود.

 )E9انجام میدهند .در این صورت بهعلت مقیاس کوچک

این مطلب توسط پیکهای منحنیهای شکل ( )10بهخوبی

نمونه ،بههیچوجه اثر هندسۀ استخوان در رفتار بارگذاری

مشخص میشود .زیرا در مراحل له شدن ،نرخ کارسختی فوم

ظاهر نخواهد شد و دادههای بهدستآمده از آزمونها با نتایج

فلزی بهصورت ناگهانی باال میرود و دوباره در مراحل بعدی

واقعی استحکام استخوان در بدن تفاوت خواهد داشت .الزم

افت میکند .از خصوصیات بارز ساختارهای فوم ترد وجود

به ذکر است در تهیۀ استخوان مصنوعی از فوم فلزی

نوسانات کارسختی در محدودۀ پالستیک منحنی تنش-

سلولبسته ،اثر هندسه و تغییر سطح مقطع ساق استخوان در

کرنش آنها است ] [10,20که با نتایج دیگر محققان همخوانی

ارتفاع  72میلیمتر آن درنظر گرفتهشدهاست.

دارد.

میکنند و آزمون فشار را (طبق استاندارد مواد چگال

مقایسۀ دو شکل ( )11و ( )12بهترتیب برای استخوان
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تکمحوره
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شکل  12روند تحمل بارگذاری فشاری روی نمونۀ استخوان تازۀ ساق گوسفند در زمانهای مختلف آزمون فشار تکمحوره

برای اثبات این ادعا ،نمونهای از مقطع لهشدۀ استخوان

مشخص میشود.

مصنوعی تهیه شد و آزمون متالوگرافی روی آن انجام گرفت.

در شکل ( )14ساختار متالوگرافی همین نمونه بعد از

شکل ( )13نمایی از ساختار فوم لهشده را بعد از  28درصد

 55%کرنش نشان دادهشدهاست .حالت تغییر فرم و سیالن

کرنش روی نمونۀ  S3نشان میدهد .تصاویر از باال به پایین

متریال فلزی تا حدودی نسبتبه شکل ( )13مشخصتر

بزرگنمایی شدهاند و بهخوبی مشخص است که دیوارههای

است .بهعبارتدیگر در این مرحله بعد از خرد شدن حبابها

حبابهای فلزی که خردشدهاند در داخل هم رفتهاند و به

و در هم قفل شدن ذرات خردشده ،فرایند له شدن و تغییر

همفشار وارد میکنند .بنابراین متراکم شدن فوم فلزی و

فرم پالستیک رخدادهاست .ازاینرو در انتهای منحنی تنش-

افزایش دانسیتۀ آن در طی تغییر فرم با این تصاویر بهخوبی

کرنشط نمونههای استخوان مصنوعی ،مقدار تنش با شیب

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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زیادی باال میرود (کارسختی شدید در مراحل نهایی تغییر

این تفاوت اصلی رفتار استخوان طبیعی و مصنوعی توسعه

فرم).

دادهشده در پژوهش حاضر است.
از طرف دیگر ،افزودن نزدیک به  5درصد مس به آلیاژ
 A356و انجام عملیات پیرسازی طبق سیکلهای مندرج در
شکل ( ،)2نشان داد که نمونۀ  S3نزدیکترین استحکام و
رفتار منحنی تنش -کرنش را به نمونۀ استخوان طبیعی دارد
و در نمونۀ بدون عملیات حرارتی اگرچه میزان کارسختی
قسمت انتهای منحنی تنش -کرنش آن صعودی نیست و
بسیار شبیه استخوان طبیعی است؛ ولی استحکام آن پایینتر
از نمونههای پیرسازی شدهاست.

شکل  13متالوگرافی ساختار استخوان مصنوعی پس از آزمون فشار و
خرد شدن حبابهای استخوان مصنوعی ( 28%کرنش)

لذا الگوی تغییر فرم در متریال استخوان مصنوعی بهعلت
فلزی بودن و وجود ذرات سیلیس که سبب ترد شدن همراه
با استحکامبخشی میشود ،بهمراتب با نمونۀ استخوان طبیعی
تفاوت دارد .همانطور که در نمودار شکل ( )10نیز مشاهده
میشود؛ استخوان طبیعی ،اصالً فرایند کارسختی را (قسمت

شکل  14متالوگرافی ساختار استخوان مصنوعی پس از آزمون فشار و

افزایش شیب تنش در انتهای منحنی تنش -کرنش) ندارد و

له شدن حبابهای استخوان مصنوعی ( 55%کرنش)

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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برای بررسی استحکامط نمونۀ  S3نسبتبه سایر نمونهها
و همچنین نمونۀ بدون عملیات حرارتی ،بهکمک
میکروسکوپ الکترونی از نمونههای متالوگرافیط استخوان
مصنوعی (بعد از پوششدهی با طال) تصاویر  SEMگرفته
شد .این تصاویر از منطقۀ فالتی بین حبابها ،همانند شکل
(-6د) ،در مد تفرق اشعۀ  Xتهیه شدهاست تا بتوان توزیع
عنصری را درزمینۀ و فازهایی که در محل برخورد حبابها
یا جدارۀ حبابها وجود دارند ،بهدست آورد .شکل ()15
نمایی از این آنالیز عنصری را برای نمونۀه استخوان مصنوعی
بدون عملیات حرارتی (در ناحیۀ فالتی برخورد حبابها)
نشان میدهد .باتوجه به اینکه طی فرایند ریختهگری ،از پودر
 TiH2بهعنوان عمل حبابزا استفادهشدهاست ،در تصویر
( -15الف و ب) ،بهخوبی مشخص است که لکۀ سفیدرنگ،
اثر پودر  TiH2است و آنالیز عنصری در تصویر( -15د)
بهخوبی این مطلب را اثبات میکند .مقدار توزیع عنصر مس،
در تصویر (-15ی) ،بهعلت عدم تشکیل فازهای شبهپایدار
به نام مناطق  GPبسیار جزئی است [ .[23-28ازاینرو با

فازهای شبهپایدار و پایدار ب ستگی دارد و با پیو ستن مس به
فاز پایدار  ، θاستتتتحکام فلز بهعلت رخ دادن پدیدۀ Over
 ageافت میکند؛ زیرا توزیع عن صر مس در شبکۀ کریستالی
فازهای شتتتبهپایدار  θ″ ،GPو  θ′بستتتیار متفاوت از شتتتبکه
کریستالی  CuAl2یا فاز تتا است ].[22,25
برای این منظور در شکل ( )15ت صاویر توزیع عن صر
مس بهترتیب برای نمونۀ خام و ستتتیکل های

abcd, abef,

( abgh, abkmشکل  )2مشاهده می شود که برای یک نمونه
با یک ترکیب اولیۀ ثابت ،ارائه شتتدهاستتت .در این شتتکل به
توزیع نقاط سفیدرنگ که نمایندۀ مناطق فازی شبهپایدار تا
پایدار ،طی فرایند عملیات حرارتی فوق در دمای  165درجۀ
سلسیوس هستند ،دقت کنید .در تصویر ( -16ی) ،بهخوبی
دیده میشتتود که نقاط ستتفید (نقش تۀ عنصتتری مس) تجمع
یافتهاند و نشتتانۀ رستتوبات درشتتت  ،CuAl2که فازی پایدار
ا ست ،ه ستند و بهعلت پیر سازی بیشازحد به وجود میآید
[ .[26-28ازاینرو سیکل ماقبل آنکه زمان عملیات حرارتی
 15ساعت است مناسبترین نمونه برای استحکام حداکثری

انجام عملیات حرارتی و ایجاد رسوبات بسیار کوچک در
مقیاس نانومتری انتظار میرود که توزیع عنصری مس بیشتر
مشهود شود.
ازاینرو سعی شد یک نمونۀ شاهد از فوم فلزی A356-
 xwt.%Cuبهعنوان نمونهای از استخوان مصنوعی ،بعد از
متالوگرافی همراه با نمونههایی که عملیات حرارتی شدهاند،
در کوره قرار داده شود و بهترتیب بعد از زمانهای  2و  7و
 15و  24ساعت ،این نمونه پولیش و بهکمک میکروسکوپ
الکترونی ،آنالیز عنصری شود .توزیع عنصر مس در این نمونه

در معادلۀ ( Ea )1انرژی بر واحد حجم ،سطح مقطع
نمونه hd ،ارتفاع نمونه F ،نیرو و  dxمقدار جابهجایی در هر

مشخص میشود و باحالت اول (بدون عملیات حرارتی یا
تصویر  -15ی) مقایسه میشود تا ایجاد فازهای شبهپایدار یا
مناطق  GPطی فرایند پیرسازی در دمای  165درجۀ سلسیوس
بهخوبی مشخص شود.
بتتهعبتتارتد یگر ،اگر نقتتاط توزیع و فراوانی نقتتاط
ستتفیدرنگ در تصتتویر ( -15ی) ،که مربوط به نمونۀ بدون
عملیات حرارتی پیرسازی است ،مبنای مقایسۀ توزیع عنصر
مس درزمینه قرار گیرد؛ طی عملیات حرارتی پیرستتازی باید
با تشکیل فازهای شبهپایدار ،ابتدا مناطق  GPسپس به ترتیب

لحظه طی آزمون فشار تکمحوره است .عموماً براساس منابع
معتبر ،مقدار جذب انرژی ) (Eaتا کرنش چگالش (جایی که
دانسیتۀ فوم تقریباً به دانسیتۀ مادۀ چگال نزدیک میشود و
عموماً زیر  %75کرنش است) اندازهگیری و مقایسه میشوند.
اگرچه میتوان این انرژی را باتوجه به حد انتگرال معادلۀ ()1
تا هر محدودهای حساب نمود .در پژوهش حاضر ،مقدار
انرژی جذبشده باتوجه به منحنی تنش -کرنش استخوان
طبیعی ،برابر  65درصد کل کرنش انتخاب شد .رفتار جذب
انرژی تمام نمونههای استخوان مصنوعی و طبیعی در شکل

CuAl2

( -17الف) ارائهشدهاست .مشاهده میشود که رفتار جذب
انرژی نمونۀ  S3و نمونۀ استخوان طبیعی بسیار نزدیک به هم

م ناطق  θ″و  θ′و ن های تاً فاز پایدار  θبا ترک یب فلزی
رستتتوب کند ] .[24,25لذا توزیع عنصتتتر مس دقیقاً به این
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

است.
بهکمک معادلۀ ( )1میتوان رفتار جذب انرژی فوم و
ا ستخوان را طی بارگذاری ف شاری ر سم نمود و بهراحتی در
هر بازۀ کرنشی مقایسه نمود.
()1

ε F.dx

Ea = ∫ε d A.h

d

0
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هستند ،درصورتیکه برای سایر نمونهها اختالف انرژی  Eaبا
استخوان طبیعی بسیار زیاد و غیرقابلقبول است،حتی اگر
تنش تسلیمی نزدیک به نمونۀ استخوان طبیعی داشته باشند.
با دقت در رفتار نمونۀ  S3و استخوان طبیعی مشخص میشود
که تا کرنشهای  %30رفتار هر دوی آنها در جذب انرژی

یکسان بودهاست و از  30%تا  % 45کرنش ،اختالف در رفتار
جذب انرژی ظاهر میشود و از  % 35کرنش به باال ،جذب
انرژی استخوان مصنوعی  S3باالتر از استخوان مصنوعی قرار
میگیرد .ازاینرو در هنگام تصادف در ریز  30درصد کرنش،
رفتار این نمونۀ  S3مشابه نمونۀ استخوان طبیعی خواهد بود.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(هت)

(ی)

شکل  15توزیع عنصری بهکمک میکروسکوپ الکترونی در مد  ،x-rayدر منطقۀ فالتی حبابهای استخوان مصنوعی بدون عملیات
حرارتی (شکل  -6د)
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(هت)

(ی)

شکل  16تغییرات توزیع عنصر مس به کمک میکروسکوپ الکترونی در مد  ،x-rayدر یک نمونه با ترکیب شیمیایی ثابت طی عملیات
پیرسازی در دمای  165درجۀ سلسیوس( :الف) نمونۀ مورد آزمون( ،ب) نمونۀ بدون عملیات حرارتی( ،ج) نمونۀ  S1دو ساعت( ،د)
نمونۀ  S2هفت ساعت( ،هت) نمونۀ  S3پانزده ساعت (نمونۀ منتخب)( ،ی) نمونۀ  S4بیست و چهار ساعت

)(Over age

برای صتتحهگذاری نمونۀ منتخب در قدم بعدی تالش

( )10مشتتاهده شتتود) مقدار انرژی جذبشتتدۀ نمونهها طی

شد که در یک میزان کرنش ثابت ( % 60نمودار شکل ( )9و

بارگذاری فشتتاری ،اندازهگیری و با نمونۀ استتتخوان طبیعی

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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مقای سه شود .شکل ( )17نتایج این اندازهگیری را برح سب

] ،[20,25استحکام در نمونۀ  S4و به تابعیت آن ،انرژی جذب

ژول بر مترمکعب ،نشان میدهد.

(سطح زیر منحنی تنش -کرنش) شدیداً افت میکند (از

همانطور که در متون علمی ذکر شدهاست مقدار انرژی

 13/65به  6/98مگا ژول بر مترمکعب میرسد) و تقریباً

جذبشده در آزمون فشار برای فومهای فلزی به ناحیۀ فالتی

همانند نمونۀ  S1میشود .این افت انرژیط جذب همانطور

پس از تسلیم فوم تا مقدار کرنش چگالش وابسته است و

که قبالً بیان شد بهعلت پدیدۀ بیشازحد پیرسازی یا

هرچه این تنش در بین این دو نقطه (کرنش تسلیم تا کرنش

 ageاست که از تبدیل رسوبات پراکندۀ شبهپایدار نانومتری

چگالش) تغییر نکند و همراه با کار سختی نباشد ،برای

به رسوبات پایدار میکرونی (درشت شدن رسوبات) بهوجود

استفاده در جذب انرژی مطلوبتر است .منتهی فومهای مورد

میآید .ازاینرو تأیید میشود که نمونۀ استخوان مصنوعی

مصرف در پژوهش حاضر ،همانند سایر فومهای آلومینیم با

منتخب ،نمونۀ  S3با  15ساعت عملیات حرارتی در دمای

ساختار کریستالی  ،FCCرفتار ترد دارند و طی کرنش

 165درجۀ سلسیوس است.

Over

پالستیک ،دچار کار سختی همراه با شکست ساختار سلولی

برای اطمینان از این مطلب ،یکبار دیگر نمونۀ استخوان

بهصورت مداوم یا سیکلی میشوند و عمالً تنش در این

مصنوعی تهیه شد و سیکل  abghاز شکل ( )2روی نمونۀ

ناحیۀ فالتی نوسان میکند .این رفتار مشابه رفتار استخوان

جدید انجام شد .سپس نمونۀ جدید  S3تحت آزمون فشار

طبیعی تازه است؛ لذا برای دقت بیشتر و اعتبارسنجی این

در شرایطی همانند شرایط قبل قرار گرفت .منحنی تنش-

ادعا ،مقدار انرژی این ناحیه براساس معادلۀ ( )1محاسبه و

کرنش مهندسی بهدستآمده تا  %70کرنش ،مجدداً با نمونۀ

مقدار عددی این جذب انرژی برای استخوانهای مصنوعی

 S3قبلی مقایسه شد .شکل (-18الف) مقایسۀ این دو منحنی

و استخوان تازۀ گوسفندی ،در شکل ( )17مقایسه شد .مطابق

را در کنار یکدیگر نشان میدهد .مشخص است که رفتار این

شکل ( -17الف) از مقایسۀ جذب انرژی بین نمونههای

دو منحنی  S3قبلی و جدید بسیار به همدیگر نزدیک است

مختلف عملیات حرارتی و نمونۀ خام با نمونۀ استخوان

و نتایج تکرارپذیری کمتر از  8درصد ،اختالف دارند .بنابراین

طبیعی مشخص میشود که نمونۀ  S3بیشترین جذب انرژی

بار دیگر شرایط عملیات حرارتی پیرسازی فوم آلیاژ

را دارد و نسبتبه نمونۀ استخوان طبیعی  %23جذب انرژی

 xwt.%Cuدر دمای  165درجۀ سلسیوس بهمدت  15ساعت

بیشتری طی تغییر فرم در یک کرنش ثابت داشتهاست (13/60

بهعنوان نمونۀ منتخب برای جایگزینی بهجای استخوان

در مقابل  11/85مگاژول بر مترمکعب) .درعینحال تنش

طبیعی تأیید میشود .در شکل ( -18ب) مقایسۀ استخوان

متوسط پایا برای استخوان مصنوعی  S3برابر 22/10

مصنوعی پیرسازی شده در کنار استخوان طبیعی گوسفند

مگاپاسکال و استخوان تازۀ ساق پای گوسفند  19/41است

نشان دادهشدهاست و تأییدی بر طراحی مناسب سیکل

که بسیار به هم نزدیک هستند .در شکل ( )17دیده میشود

عملیات طراحی استخوان مصنوعی است.

A356-

که با افزایش زمان پیرسازی بهعلت تشکیل فازهای

بهکمک انرژی جذبشده طی تغییر فرم استخوانهای

شبهپایداری که قبالً بیان شد؛ تعداد رسوبات نانومتری

مصنوعی و طبیعی در شکل ( )17میتوان مقدار تنش پایا یا

شبهپایدار ،تا زمان  15ساعت بهصورت مداوم افزایش مییابد

فالتی ( )Plateau Stressرا که از ویژگیهای ساختاری

و بعدازآن ،بهعلت پیوستن رسوبات نانومتری به همدیگر و

متخلخل است ،محاسبه نمود .ازاینرو اگر معیار کرنشط 60

تبدیل به فاز کامالً پایدار تتا با ترکیب  CuAl2در حد میکرون،

درصد برای جذب انرژی مورد تأیید قرار گیرد ،بهکمک

بهعلت کاهش تعداد رسوبات شبهپایداری که وظیفۀ قفلکردن

انرژی میتوان مقدار تنش پایا را که از تقسیم سطح زیر

صفحات اتمی را طی لغزش ناشی از بار فشاری دارند

منحنی تنش -کرنش بر طول ناحیۀ کرنش  60درصد است،
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بهدست آورد ( .)29نتیجۀ این محاسبات در شکل (-19الف)
ارائهشدهاست .در این نمودار نیز بهخوبی دیده میشود نمونۀ
 S3ازلحاظ تنش پایا به نمونۀ استخوان تازۀ طبیعی نزدیکتر
است .در شکل (-19ب) همچنین تنش تسلیم با مشخصۀ
اولین پیک انتهای ناحیۀ االستیک از نمودارهای تنش -کرنش
شکلهای ( )9و ( )10استخراج و در کنار تنش پایا
ارائهشدهاست.

(الف)

(الف)

(ب)
شکل  18تکرارپذیری نمونۀ  S3که تا کرنش  %70رسم شدهاست:
(الف) تکرارپذیری نمونۀ ( ،S3ب) مقایسۀ  S3بااستخوان طبیعی

(ب)
شکل ( 17الف) مقایسۀ رفتار جذب انرژی  SAEفشاری تا کرنش ثابت
 %60برای استخوانهای طبیعی و مصنوعی( ،ب) مقایسۀ انرژی کل
جذبشده طی بارگذاری فشاری از کرنش تسلیم تا کرنش ثابت %60
(منطقه فالتی) برای استخوانهای طبیعی و مصنوعی
(الف)
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مکانیکی بااستخوان طبیعی تازه است که طی فرایند
بارگذاری فشاری قرار گرفتهاست.
 .3تنش پایا و تنش تسلیم برای نمونۀ  S3بهترتیب برابر 22/7
و  30/7مگاپاسکال هستند درحالیکه برای استخوان
طبیعی و تازۀ ساق گوسفند بهترتیب  19/8و 33/5
مگاپاسکال است و این اختالفِ خواص کمتر از  %8است.
 .4انرژی جذب شکست تا کرنش  %60طی بارگذاری فشاریط
شبهاستاتیکیط تکمحوره ،با سرعت فک  20میلیمتر بر
(ب)
شکل  19مقایسۀ تنشها بین استخوانهای مصنوعی و طبیعی بر اساس
انرژی جذب تا کرنش ثابت ( ،%60الف) تنش پایا یا

فالت (Plateau)T

(ب) تنش تسلیم

نتیجهگیری
در این پژوهش با افزودن فلز مس به مذاب آلیاژ آلومینیم-
سیلیسیم ( A356آمریکایی) و استفاده از مادۀ حبابزای
 ،TiH2فوم فلزی سلول (حباب) بسته بهصورت موفقیتآمیز

دقیقه طبق استاندارد بینالمللی  ISO 13314برای مواد
متخلخل ،برای استخوان طبیعی موردنظر  11/9 MJ/m3و
برای استخوان مصنوعی منتخب  ،S3برابر 13/6 MJ/m3
است.
 .5مکانیزم افزایش استحکام استخوانهای مصنوعی در دمای
 165درجۀ سلسیوس با زمان پیرسازی ،تبدیل شبهرسوب
(مناطق نانومتری  )GPبا غلظت باالی مس ،به فازهای
شبهپایدار  θ″و  θ′رقیق از مس است.
 .6ادامۀ زمان پیرسازی در استخوانهای مصنوعی ،به باالی

تهیه شد .از این فومها ،استخوانهای مصنوعی با ابعاد کامالً
مشابه با ساق استخوان تازۀ گوسفندی تهیه شد و هرکدام
تحت عملیات حرارتی پیرسازی در دمای  165درجۀ
سلسیوس در زمانهای مختلف قرار گرفتند .استحکام فشاری
و جذب انرژی شکست استخوانهای مصنوعی ،طی
بارگذاری فشاریط تکمحوره ،اندازهگیری شد و مقایسۀ آنها
بااستخوان تازۀ ساق گوسفند به شرح زیر است:
 .1استخوان مصنوعی تهیهشده ،بدون داشتن سیکل عملیات
حرارتی پیرسازی ،دارای استحکام بسیار پایینتری

 15ساعت ،بهعلت تجمع و رشد رسوبات نانومتری فوق
و تبدیل به رسوبات پایدار میکرومتری مانند  ،CuAl2سبب
کاهش ناگهانی استحکام استخوانهای مصنوعی میشود.
 .7بهکمک درصد مس در فوم فلزی سلول بسته
 A356+xwt.%Cuو تکنیک عملیات حرارتی پیرسازی
میتوان به استخوانهای مصنوعی با استحکام موردنظر
طراحان و مهندسان پزشک ،در جایگذاری استخوان
مصنوعی بهجای استخوان طبیعی رسید.

نسبتبه استخوان طبیعی تازه است .استحکام تسلیم
استخوان مصنوعی تهیهشده از فوم A356+xwt.%Cu
بدون پیرسازی ،برابر  9 MPaو استحکام تسلیم استخوان
تازه  33 MPaاست.
 .2استخوان مصنوعی عملیات حرارتیشده با مشخصۀ ،S3
مربوط به عملیات پیرسازی در دمای  165درجۀ سلسیوس
و زمان  15ساعت ،بهترین نمونه از لحاظ مشابهت رفتار

تشکر و قدردانی
بدینو سیله نوی سندگان مقاله ،از شرکت دانشبنیان علوم و
ف ناوری های نوین ره یا فت ،با بت فراهم آوردن ام کا نات
ریختهگری برای تهیۀ فوم ستتتلولبستتتته  A356و همچنین
حمایت مالی آن شتترکت ،کمال تشتتکر و قدردانی را دارد.
همچنین از همیاری آقای مهندس حستتتین ستتتلطانی ،حامد
والی و خانم فائزه جوادزاده تشکر می نمایند
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1- Introduction
High porosity foams are superior to hard metal
foams when it comes to orthopedic implant
production which needs to withstand load. One of
the reasons that some metals such as Titanium,
Aluminum and Stainless Steel are commonly
used to produce implants is the higher toughness
of these bioactive metals than that of natural
bone. The large difference between the toughness
of metal implants and its surrounding natural
bone results in the reduction of load distribution
in the part where the bone is present and this
causes the bone to be reabsorbed after implant
placement. Another reason is that, metal foams
made of bioactive materials make the
physiological properties of the metal more stable
(such as bioactivity and high corrosion resistance
when exposed to body fluid). In addition, the
presence of semi-open porosities on the outer
surface of an implant made of closed cell foams
provides proper places for the bone regrowth. It
also allows blood circulation and the passage of
internal body fluid into the implant. One of the
main benefits of closed cell foams compared to
open cell foams is the higher toughness of them
as they undergo impact loading. Various impact
loads caused by accidents, falling, running, etc.,
affect implants. Closed cell foams typically,
show better energy absorption and impact
resistance. Nowadays, Aluminum-based metal
foams are amazingly evolving. One of the
research domains in this regard is the production
of artificial bone from these foams. Due to their
low density and by the means of medical
ceramics coating, they can easily reach natural
bone density and the porosities highly absorb
elastic energy, which prevents crack initiation.
Changing the chemical composition and alloying
elements of metal foams enables them to have
strength close to that of natural bone. Their
compressive strength can also be designed in a
way that values close to or slightly less than that
of the porous tissue of natural bone so that the
1

artificial bone damages and the natural bone stays
safe during an accident. Therefore, this study
aims to create metal foam with a compressive
strength and toughness close to those of natural
bone. These mechanical properties were achieved
due to the dissolution of Copper in Aluminumbased alloy, which made the construction of a
closed-call metal foam and the proceeding heattreatment possible.
2- Experimental Procedure
The first step to make an artificial bone from
closed cell metal foam is to use A356 alloy to
which, 3 to 6% Copper has been added. Closed
cell metal foam was formed by adding Copper
metal to the molten alloy and using TiH2 as
foaming agent. This new alloy, which is made by
adding this critical amount of Copper, is capable
of experiencing aging heat treatment. Next,
blocks composed of the aforementioned alloy,
with the dimensions of 25*25*15 centimeter
were prepared. Thus this research was conducted
in three stages: i-Formation of closed cell metal
foam, ii-Heat treatment of the prepared foam, and
iii-Prepare fresh and natural bone from sheep’s
shin.
After the provision of large blocks made of
A356-xwt. %Cu foam, prisms were cut with the
size close to that of sheep’s shinbone. These
prisms were then put inside the heat treatment
furnace and underwent aging treatments at a
temperature of 165 ° C and durations of 2, 7, 15,
24 hours.
In the third stage, the sample made of fresh sheep
shinbone was prepared. The artificial bone,
composed of both non-heat treated A356-x wt.%
Cu foam samples and heat treated samples, were
turned to fit the dimensions of a natural sheep
bone. All samples of metal foam (figure1)- as
representatives of artificial bones- and also fresh
sheep bones (figure2)- as representatives of
natural bones- were subjected to compression test
according to the ISO 13314-2011 standard,
which is specific to porous materials. Mechanical
data resulted from different sample tests were
reported and compared with each other.
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temperature of 165 ° C. These phases present in
the walls of solid bubbles, as well as the plateau
regions (resulted from several metal bubble
collisions) can interfere the atomic plane
movements by locking the high-density atomic
planes. As a result, the hardness increases. For
this purpose, four aging cycles were conducted
(Figure 3):
1- abcd for 2 hours at a temperature of 165 ° C
and rapid cooling by blowing air.
2- abef for 7 hours at a temperature of 165 ° C
3- abgh for 15 hours at a temperature of 165 ° C
4- abkm for 24 hours at a temperature of 165 ° C
It should be noted that at the end of cycles 1 to 3,
artificial bone samples were rapidly cooled by
blowing air, but samples related to the fourth
cycle were slowly cooled inside the furnace.

Figure1- The process of compressive load barring of the
artificial bone used in the present study, during
different durations of uniaxial compression test

Figure3- Solution annealing heat treatment and aging
cycle for closed cell A356+xwt%Cu alloy foam

Figure2- The process of compressive load barring of the
natural sheep shinbone used in the present study,
during different durations of uniaxial compression test

Results and Discussion: To determine the effect
of aging time on the foam morphology, the
metallic foam bone samples (with the size similar
to that of the straight and smooth part of a sheep
shinbone) underwent aging heat treatment based
on the cycles represented in figure3. The creation
of metastable and very small (nanoscale) phases
in the walls of the metal foam bubbles became
possible within different durations, at a

In the next step, according to the
aforementioned conditions and standards,
compression test was conducted both on nonheat-treated metallic foam bones and on the 4
other samples that were heat treated. For all the
samples, the stress-strain curves were plotted.
The comparison between the curves shows that
the strength of the sample which underwent a 15hour aging cycle (at 165 Celsius degrees) is very
much close to the strength of the natural bone
sample (slightly more). However, the sample’s
strength declines again as the aging process is
further
prolonged.
According
to
the
phenomenology of aging process, this is due to
the creation of stable phases of precipitates,
which have been converted from a metastable
phase with the maximum hardness, to a stable
phase with lower hardness. Based on this strainstress curve, the yield stress of the non-heat
treated sample is 9 MPa and 31 MPa for S3 (The
yield stress of S3 is highest among all).
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Figure4- Stress-strain curves of artificial bone samples
under the heat-treatment cycles shown in Figure 3

The Mechanism of increasing the strength of
artificial bones at the temperature of 165 ° C as
the aging time increases, is related to the
conversion of nanoscale copper-rich GP zones, to
metastable
of
𝜃 ′ 𝑎𝑛𝑑 𝜃"
(with
lower
concentration of Copper(. In non-heat treated
artificial bones, the distribution of Copper is so
low due to the absence of GP zones. During the
aging process, first GP zones then   and  
regions and finally the stable phase of  (CuAl2)
precipitates due to the creation of metastable
phases. Consequently, the distribution of Copper,
highly depends on these metastable and stable
phases. As Copper joins the stable phase of  ,
the strength of the metal decreases due to the
overage phenomenon. This is because the
distribution of Copper in the crystal lattice of GP
phase,   ,   are far different from that of CuAl2
or  phase.
With the help of absorbed energy during the
deformation of artificial and natural bones,
plateau stress as an important characteristic of
porous structures, can be calculated. This
calculation showed that the S3 sample (22.7
MPa) was closer to the fresh natural bone sample
(19.8 MPa) in terms of plateau stress. Moreover,
the yield stress of the S3 sample and natural bone,
equate to30.7 MPa and 33.5 MPa respectively
3- Conclusion
In this study, closed cell metal foam was
successfully prepared by adding Copper metal to
the melted Aluminum-Silicon alloy (American
A356) using TiH2 as foaming agent. Artificial
bones were constructed from these foams having
the exact same size of fresh sheep shinbone. All
the samples underwent heat treatment at the
temperature of 165 ° C at different durations.
Compressive strength and toughness of artificial
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bones were measured during uniaxial
compressive loading. The comparison of the
obtained quantities is as follows:
1- The non-heat treated artificial bone, has
a lower strength than the fresh natural
bone. The yield stress of metal foam
bone made of A356+ xwt. %Cu without
the aging process and that of the fresh
bone were 9MPa and 33MPa
respectively.
2- S3 sample (15 hours of aging at the
temperature of 165° C), is the best
sample in terms of similarity of
mechanical behavior to the fresh natural
bone under compressive loading.
3- Plateau stress and yield stress for S3
sample are 22.7 and 30.7 MPa
respectively and 19.8 and 33.5 MPa for
natural fresh bone. This difference in
mechanical properties is less than 8%.
4- Toughness up to 60% strain during
uniaxial compressive loading, with a jaw
speed of 20 mm/min according to the
international standard ISO 13314 for
porous materials, is 11.9 MJ/m3 for
natural bone and 13.6 MJ/m3 for S3
sample the selected artificial bone.
5- The Mechanism of increasing the
strength of artificial bones at the
temperature of 165 ° C as the aging time
increases, is related to the conversion of
nanometer Copper-rich GP zones, to
metastable of 𝜃 ′ 𝑎𝑛𝑑 𝜃" (with lower
concentration of Copper(.
6- Sample’s strength declines again as the
aging process is further prolonged. This
is due to the growth of nanoscale
precipitates converted to micro and
stable precipitates such as CuAl2.
7- The presence of Copper in closed cell
metallic foam of A356+xwt. %Cu and
the aging process, provide this
opportunity to design artificial bones,
with the desired strength of medical
engineers. These artificial bones can be
suitable for bone replacements.
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