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 نقره – آلومینا کامپوزیتی
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  چکیده

 آن اکتریمکانیکی و ضدب خواص سختی و ارزیابی و Ag-3O2Al کامپوزیتی پوشش ساخت پژوهش، این از هدف

 روی نقره، ذرات نانو با همراه سپس و تشکیل ایمرحله تک آندایز روش به آلومینا اکسیدی پوشش. است بوده

 روبشی الکترونی میکروسکوپ توسط اکسیدی پوشش حفرات قطر و ساختار شدند. رسوبهم آلومینیومی یقطعه

(SEM )پراش نگارطیفآنالیز  توسط اکسیدی پوشش هایحفره در نقره ذرات نانو وجود. گرفت قرار مطالعه مورد 

 سنجی ویلسون، دستگاه میکروسختیتوسط . شد بررسی (XRDپراش اشعه ایکس ) و (EDS) ایکس اشعه انرژی

با انجام آزمون ضد باکتری آنتی بیوگرام به خاصیت ضد باکتری این پوشش . شد ارزیابی کامپوزیتی سختی پوشش

 پوشش سختی ،آلومینا پوششزمینه  به نقره ذرات نانو شدن اضافه با دادند نشان جکامپوزیتی پی برده شد. نتای

هایی متخلخل بوده که ها در تمامی حاالت دارای ستونریزساختار پوشش و یافته کاهش HV 834 به HV 873از

نانومتر   55به  مترنانو 61حدوداً  از نسبت به آندایز ساده کامپوزیتی حالتها در حفرات آن قطر اندازهمیانگین 

سولفوریک و همچنین کاهش  اسید غلظت کاهش علت به آندایز، محلول به نقره شدن اضافه افزایش یافته است. با

که با  . نتایج حاصل از این آزمون نشان دادیافته است افزایش هاحفره قطر اندازه نقطه کمینه چگالی جریان،

 ری افزایش یافته است.، خاصیت ضدباکتپوششافزایش میزان نقره در 
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 مهمقد

 نیز و پذیری شکل باال، الکتریکی هدایت سبک، وزن حرارتی، باالی رسانایی دلیل به آلومینیوم آلیاژهای

 کاربردهرای  در فلرزات  تررین  مصرف پر ردیف در را آن دیگر، مواد با سهمقای در آن باالی وزن به استحکام نسبت

 در هرارا آن یاستفاده آلیاژها، این باالی اصطکاک وضریب کم سختی هرچند است. داده قرار ساختمانی و صنعتی

 که دشومی باعث اکسیژن با آن آلیاژهای و آلومینیوم شدید ترکیبی میل .[6رخی کاربردها محدود کرده است ]ب

 مشرابه  کره  شرود  تشرکیل  آلومینیومی قطعات نازکی از اکسید آلومینیوم بر سطح بسیار یالیه طبیعی شرایط در

 از اسرتفاده  برا  نیرز  تزئینری  و صرنعتی  مصرارف  در. کنرد می محافظت خورنده عوامل مقابل در را الیه زیر مانعی،

 کره  شرود مری  ایجراد  فلرز  سرطح  برر  متفراوت  هایضخامت با اکسیدی ی الیه الکترولیتی، و شیمیایی هایروش

 انروا   رسوبی تواند هملذا می بوده متخلخل حاصل اکسید .[2] شودمی اتالق آندایز آن اجرایی روش به اصطالحاً

 فرراهم  متفراوت  خرواص  برا  کرامپوزیتی  هرای پوشش تشکیل امکان و بنابراین توسط این روش انجام داد را ذرات

 آنردایز  روش به الکترولیت در (PTFE) پلی تترافلوئورواتیلن ذرات کردن اضافه با رانشهمکا و  6لیو . [8]شودمی

 آلومینیوم با هدف بهبرود روانکراری   آلیاژ سطح بر را PTFE ذرات حاوی اکسیدی هایپوشش شدند موفق سخت

 الکترولیرت  محلول هب آلومینا ذرات نانو همراه به  PTFEذرات کردن بااضافه  همکارانش و 2چن .[4]نمایند ایجاد

 کم اصطکاک ضریب و باال سایش به مقاومت و سختی با کامپوزیتی هایپوشش تولید موفق به آندایز، فرایند طی

 اضرافه  برا  همکرارانش  و[ 1] 8کوآنر   ذرات، نانو حاوی هایکامپوزیت رسوبیهم مکانیزم بررسی برای . [5]شدند

 مختلرف  اسریدی  هرای الکترولیرت  در باالرا ولتاژ با آندی سیوناکسیدا ،PTFE امولیسون از مختلف مقادیر کردن

  انجام دادند.

که دارای اثر ضرد براکتری بسریار بیشرتری      ای استنانو مواد، نانو نقره یکی از مواد امیدوارکننده از بین

ین بردن انوا  ای هستند. نانو نقره دارای طیف وسیعی از فعالیت ضد باکتری برای از بای نقرهنسبت به مواد توده

هایی از نانونقره به منظرور اسرتفاده از   پوشش باشد. بنابراین، تهیههای بیمارستانی و صنعتی میباکتری در محیط

 .]7[اکتری آن، بسیار مفید خواهد بود خواص ضد ب

، سنتز پوشش کامپوزیتی آلومینا برا ذرات نقرره بروده اسرت کره در ادامره، خرواص        پژوهش از این هدف

  ی و ضد باکتری آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.مکانیک
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 مواد و روش تحقیق

 آندایز ها به روشدهی نمونهپوشش-2-1

 و زنی سنباده از پس و برش ،متر میلی 13×23×8 ابعاد با 6633آلومینیوم آلومینیومی از آلیاژ  هاینمونه

 هیدروکسرید  سدیم وزنی درصد 5 محلول از تفادهاس با ابتدا آلومینیومی قطعات شدند. زداییچربی آماده پولیش

 25 محلرول  توسرط  هرا سطح نمونه سپس زدایی شدند.دقیقه چربی 2مدت  به گراد سانتی یدرجه 73 دمای در

 23 شرامل  الکترولیرت آنردایز   محلول. سازی شدندآماده اتاق دردمای دقیقه 2 مدت به نیتریک اسید درصدوزنی

 قرار محلول در آلومینیومی نمونه از متر سانتی 2 فاصله با پالتین الکترود. شد یهته سولفوریک اسید وزنی درصد

 بره  برار  یرک  دقیقه یک هر زمان،-جریان اطالعات و ای انجام شدهجیوه سنج دما از استفاده با دما کنترل. گرفت

 کامپوزیتی آندایز امانج منظور به کلوئیدی محلول. شد ثابت ولت 25 روی تغذیه منبع ولتاژ ثبت و دستی صورت

توجه میلی لیتر آب با 633( در6SDSی  سدیم دودسیل سولفات)تر کننده مقادیر مختلف نانو ذرات نقره و شامل

 در. شد انجام دقیقه 45 مدت به آندایز فرآیند ولتاژ، شدن ثابت و نمونه سازی آماده از پس تهیه شد. 6 به جدول

 دمرا  کنترل منظور به. شد اضافه الکترولیت محلول به آب /SDS نقره/ یدیکلوئ محلول کامپوزیتی، آندایز فرآیند

و معلق سرازی   دما یکنواختی جهت rpm 833  با سرعت دوران مغناطیسی همزن از همچنین و کننده خنک از

 .شد استفاده محلول سراسر ذرات در

 زیتیمیزان نقره و تر کننده استفاده شده در فرایندهای آندایز کامپو -6جدول 

سی سی  133میزان نقره در  کد نمونه

 (mgحمام )

سی سی  133در  SDSمیزان تر کننده 

 (mgحمام )

A50 53 233 

A100 633 433 

A250 253 6333 

A500 533 2333 

A1500 6533 1333 

 
 مکانیکی خصوصیات و ساختار ریز ارزیابی های آزمون-2-2

 الکترونری  میکروسرکوپ  و (HAL100  مردل  آلمران  سراخت  ZEISS) نوری میکروسکوپ از استفاده با

 ریرز  ،(EDS) ایکس اشعه انرژی پراش طیف نگار به مجهز ( آمریکا ساخت FEI quanta200 مدل FEI) روبشی

                                                           
1. Sodium Dodecyl Sulfate 



 

 

انردازه گیرری    Image Jای توسط نرم افزارله بین حفرهفاص و قطر .بررسی شد شده آندایزآلومینیوم  آلیاژ ساختار

 آمریکرا  ساخت  342مدل 6ویلسون سنج سختی وسیله به ساده فیلم و کامپوزیتی یلمف سختی میکرو شده است.

 دهنرده  سختی سنجی ارائره شرده، نشران    اطالعات. شد گیریاندازه ثانیه 63 مدت در گرم 53  با نیروی اعمالی

مپوزیتی فازهای موجود در پوشرش کرا   به منظور بررسی. باشد می شده انجام تست های از حاصل میانگین مقدار

کیلوولت استفاده شد.  43با ولتاژ  XDM300-AWمدل  2نقره از دستگاه آنالیز پراش پرتو ایکس آسنوار-آلومینا

درجه برا نررر روبرش     63-633در زاویه پراش بوده و  CuKα( 54634/6پراش مورد استفاده دارای طول موج )

deg/min 5/3 شد. انجام 

 
 انجام آزمون ضدباکتری-2-3

(،  پوشرش  1S، نمونه های آلومینیوم پوشش داده شده با آلومینرا ) باکتریبررسی فعالیت ضد به منظور 

های مشخص آماده شدند. بعد از (، در اندازه3S( و پوشش آلومینا حاوی نقره زیاد )2Sآلومینای حاوی نقره کم )

ی گراد به مدت یک هفته درجه سانت 87ساعت از فرایند گیرش، نمونه ها در حمام آب در دمای کنترل شده  24

خرارج شردند و    8نمونه هرا از برن مراری    ،روز 7تحت عملیات ترمیم قرار داده شدند. بعد از گذراندن زمان ترمیم 

استریل فرابنفش آنها پرداخته شد. از این رو نمونه ها ابتدا به وسیله اشعه  باکتریبالفاصله به بررسی خواص ضد 

درجه سانتی گرراد   87روز در دمای  6به مدت  4های کشت نوترینت آگارشدند و سپس جهت ارزیابی به محیط 

بره عنروان آنتری بیوتیرک کنتررل       1قرار داده شدند. قابل ذکر است که از دیسک های جنتا مایسین 5در انکوباتور

استفاده شد. جهت تهیه محیط کشت، مقدار مشخصی از پودر محیط کشت مورد نظر را در مقداری آب حل و به 

مناسب رسانده شد و سپس در انکوباتور استریل قرار گرفت. سوسپانسیون باکتری از جملره براکتری هرای     حجم

)معادل نریم مرک فارلنرد( روی محریط کشرت       CFU 363×5/6با غلظت  3اشریشیاکلیو  7استافیلوکوک اورئوس

، از براکتری سریون  به صورت چمنی روی محیط آگار، کشت داده شد. بره منظرور تهیره سوسپان    گیرنمونهتوسط 

                                                           
1. Wilson 

2. Asenware 

3. Water bath 

4. Nutrient agar 

5. Incubator 

6. Gentamicin 

7. Staphylococcus aureus 

8. Escherichia coli 



 

 

تا  میلی لیتر آب مقطر استریل اضافه شده 5چند قطره برداشته و به  گیرنمونهباکتری کشت داده شده، به کمک 

ای از براکتری کشرت داده   ه ضروری است که بایستی به اندازهمیکروبی تهیه شود. توجه به این نکت سوسپانسیون

( استاندارد شود. برای انجام این کار 5/6×363مک فارلند ) 5/3ل شده به آب مقطر اضافه گردد تا کدورت آن معاد

مک فارلند در نور کافی و در مقابل یک زمینه سرفید   5/3لوله حاوی باکتری کشت داده شده را با لوله استاندارد 

مرورد اسرتفاده قررار     براکتری  عبا یکدیگر مقایسه کرده و در صورت یکسان بودن کدورت دو سوسپانسریون، مرای  

است  ورقباکتری مورد آزمایش را در محیط کشتی که به صورت  گیر،نمونهگیرد. در این مرحله با استفاده از می

 باکتری به صورت یکنواخت کشت شده باشد.  ورقکشت داده می شود به طوری که در همه جای 

آگار کشیده آغشته به باکتری مورد آزمایش در جهت های مختلف روی سطح مولر هینتون  گیرنمونه

پلیت دیسک های نانو  ،دقیقه پس از تلقیح 65شد به طوری که باکتری در تمام سطح آن پخش شود. حداکثر تا 

دیسک های انتخاب شده در شرایط استریل و  ،کامپوزیت روی سطح آن قرار داده شد. پس از کشت دادن باکتری

ار داده شد. پس از قرار دادن تمام دیسک ها آنها را با استفاده از پنس به صورت کامال تخت بر روی سطح آگار قر

 از سطح آگار جدا نشود. ورقبا کمی فشار ثابت کرده تا با وارونه کردن 

 

 نتایج و بحث

 زمان در فرایند آندایز-تغییرات جریان -3-1

 هب سریعاً و کرده پیدا کاهش سرعت به زمان گذشت با جریان ثابت، پتانسیل تحت فرآیند ابتدای در

 به که جایی تا گیردمی صورت جریان افزایش آن از پس. (6)گام )الف( در شکل  رسیده است خود کمینه مقدار

یابد)گام )ج( در شکل می کاهش آرامی به جریان سپس (،6برسد )گام )ب( در شکل  موضعی بیشینه مقدار یک

 کاهش (6 شکل )الف( در گام)  اول حلهمر در. (6رسد )گام )د( در شکل می خود پایای حالت به نهایتاً ( و6

 گام)  دوم مرحله در. باشدمی فلز روی( سدی الیه)  باال مقاومت با اکسیدی یالیه خطی رشد به مربوط جریان

 پایای حالت رشد نهایتاً. کندمی رشد به شرو  ایحفره ساختار و شودمی شکسته سدی یالیه (6شکل )ب( در

 تقریباً هاحفره تشکیل حین در جریان آندایز و یابدمی ادامه( 6 گام )ج( در شکل)  اکسید یالیه در ایحفره

 دراین اکسید الیه تشکیل زمان حسب بر جریان تغییرات مراحل .[3](6ماند )گام )د( در شکل می باقی ثابت

 دیده جریان در یشتریب کاهش )د( مرحله در که تفاوت این با باشد.می ساده آندایز با گام )ج( مشابه تا حالت،

 آن تبع به و کاهش اسید غلظت الکترولیت، محلول به آب / SDSنقره/ محلول کردن اضافه با زیرا شود،می

 .[9]یابدمی کاهش محلول ها درونپذیری یونتحرک



 

 

 
دن شکسته ش( ب ،سدی الیه رشد( الف، ثابت پتانسیل تحت ساده آندایز جریان – زمان تغییرات نمودار -6شکل 

 هاحفره پایایحالت رشد( دها، شرو  رشد حفره( جالیه سدی، 

 

 ها پوشش سطوح مورفولوژی بررسی -3-2

شش ضلعی ه داد زیادی حفره های شش ضلعی یا شبآندی آلومینیوم از تع–های اکسیدیپوشش 

سط هرکدام از این و در باشد.میلیون عدد می چند اًها در یک اینج مربع حدودی آنساخته شده است که اندازه

 جدا آن توسط الیه اکسیدی از فلز زیر الیه های تحتانیقسمت دارد که اطراف ود ای وجوها حفرهشش ضلعی

میکروسکوپ از آمده  دست تصاویر به .[2]های مختلف متفاوت استالکترولیت ها درشده است. ابعاد حفره

 طی ولت، 25 ولتاژ با نقره –و کامپوزیتی آلومینا ساده یآندایز شده یها( نمونهSEMالکترونی روبشی )

 هر دو تصویرشده است. در  نشان داده 2در شکل گراد سانتی یدرجه 63±2 دمای در و دقیقه 45زمان مدت

هایی، چنین حفره شود.یاصلی پوشش آندایز است مشاهده م یهاها که از مشخصهمتخلخل بودن پوشش

ی شرو  فرایند شود که دردقایق اولیه، به این دلیل تشکیل میاسید سولفوریکمحلول الکترولیت  در مخصوصاً

اعمال شده متناسب است. برخی از  شود که ضخامت آن با ولتاژی نازکی از اکسید تشکیل میالیه، آندایز

ای یچیدهاکسیدی مزبور را با مکانیزم بسیار پپوشش  ،های الکترولیت مانند اسید سولفوریک حین آندایزمحلول

با ایجاد و رشد الیه اکسیدی، انحالل و خوردگی به وجود  را در رابطه رقابتدرواقع نوعی کنند. در خود حل می

های آلومینا و باعث ایجاد نانوحفره شودی تعادل بین این دو مرحله ختم میبه نوع اًکه نهایت آوردمی

 .[63]گرددمی



 

 

 
 ب(آندایز کامپوزیتیدایز ساده و سطح پوشش های الف(آنمورفولوژی  -2شکل 

 در آندایز کامپوزیتی وساده  یزآندا هاینمونه سطح از (SEM) یروبش الکترونی میکروسکوپی تصاویر

 فاصله میانگین و نانومتر 68±6الف، -8 شکل در ساده آندایز حالت در هاحفره قطر داد که میانگین نشان 8شکل

 قطر میانگین دهد،می نشان را کامپوزیتی پوشش سطحکه  ب-8شکل رسیبر با. است نانومتر21 ±8ی احفره بین

 مشاهده کهطور همان .است شده گیریاندازه نانومتر65±2و نانومتر55±7ترتیب به ایحفره بین فاصله و هاحفره

 یدسولفوریکاس غلظت کاهش علت به آندایز، محلول به آب /SDS/ نقره محلول کلوئیدی شدن اضافه شود بامی

 [.9و  3] یابدیم افزایش هاحفره قطر اندازه ین کاهش نقطه کمینه چگالی جریان،و همچن



 

 

 
 آندایز کامپوزیتی ب( و الف( آندایز ساده ،از حفرات پوشش  SEMتصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی -8شکل 
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ای در جهت میدان الکتریکی رشد های استوانه، سلولکندها عبور میمیان حفره هنگامی که جریان از

شود و در نهایت ل خطی با شش سلول مجاور ایجاد میاتصاکنند. با ادامه یافتن رشد پوشش در سلول، می

در روش شده  یجاداهای و سلول هاحفرهبرای بررسی نظم نانو دهند. تشکیل میرا های شش وجهی مانند ستون

ی ضلعششی حاصل از آندایز شبیه هاسلول ،که گفته شد گونههمانی است. بررس قابلی زیادی پارامترها ،آندایز

ی ضلعشششده به شکل  یجادای هاسلولاین  هرچه و کنندیم رشدسطح پوشش  طرف بهبوده و از کف 

ای نشان دادن نظم، مشابه بودن اندازه نظم بیشتری حاکم خواهد بود. پارامترهای دیگر بر ،تر باشندیکنزد

ی دیگر پارامترها مشابه باشد. هاسلولدریک نمونه برای اکثر ها حفرهکه اندازه و قطر یطوربهاست،  هاسلول

ی در حین پوشش دهی دیگر زنجوانه یا فاصله پر نشده توسط اکسید آلومینیوم است. هاسلولی خالی بین فاصله

شوند که برای حفظ نظم الزم است. یمیی زده هاجوانهشرو  فرایند آندایز  با م ساختار است.ی تعیین نظپارامترها

توان نظم را مقایسه کرد یم با توجه به مقیاس تصویر هاسلولهمچنین با بررسی حداقل و حداکثر اندازه 

ی ، اندازههاسلولر حین رشد اگر د [.66]باشندکه این دو مقدار نباید از هم فاصله چندان زیادی داشته یطوربه

یجه ثابت درنت خواهد آمد. به دستیافته و ساختار نامنظمی کاهشتغییر کنند و کوچک یا بزرگ شوند نظم  هاآن

 سطح تصویر 4شکل [.62]ی مهم برای ارزیابی نظم استپارامترهااز کف تا سطح پوشش  هاحفرهبودن قطر 

 مشخص کامالً تصاویر این در هاسلول ستونی آرایش. دهدمی نشان را کامپوزیتی و ساده آندایز هایپوشش مقطع



 

 

 آندایز پوشش نانومتر برای 26 سلول قطر حداکثر و نانومتر 63 حفره قطر حداقل الف،-4شکل کمک به. است

-4شکل در نقره- آلومینا کامپوزیتی پوشش برای نانومتر 13 قطر حداکثر و نانومتر 48 سلول قطر حداقل و ساده

 اختالف که شودمی مشاهده پوشش دو هر برای سلول قطر اندازه حداکثر و حداقل مقایسه با. شد یریگاندازه ب

  4شکلتصویر در دو  هر همچنین در .است ساختاری نظمدهنده نشان که یجادشدهها اسلول قطر اندازه بین کمی

یک حوزه الکتریکی در  این امر آن است که دلیل اند.رشدکرده ها به موازات یکدیگرکه ستون شودمشاهده می

 یکنواخت و نیز ابعاد ها نسبت به یکدیگر وعث به وجودآمدن فواصل مساوی حفرهها وجود دارد که بای حفرههمه

بوده و به  مشابه یکدیگر دقیقاً هابدین ترتیب تمامی حفره گردد.های اکسیدی اطراف آن میی دیوارهاندازههم

مشاهده می شود که نظم  4شکل در (ب)و  (الف)همچنین با مقایسه دو تصویر  .[2]گیرندر میموازات هم قرا

الت کامپوزیتی به علت این امر آن است که در ح ها در حالت آندایز کامپوزیتی بیشتر از آندایز ساده است،ستون

تری ، با سرعت آهستهلتها از الکترولیت به پوشش و عکس این حایونانتقال علت کاهش غلظت الکترولیت، 

 .[68]شودمی تری ایجادهای منظمنانوحفره ،هابا افزایش مدت زمان  انتقال یون ،پذیردانجام می

 
 آندایزکامپوزیتی ب(و  الف( آندایز ساده، تصاویرمیکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح مقطع -4شکل 
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نسبتی  این نکته است که متناسب با افزایش غلظت محلول الکترولیت به آزمایشات قبلی بیانگر تجربه و

یابد به طوری که اگر قطعه کسیدی حاصل کاهش مییابد، ضخامت و وزن الیه ی اکه زمان آندایز افزایش می

ساعت آندایز شود وزن الیه درصدوزنی در طول مدت یک 83آلومینیومی در محلول اسید سولفوریک با غلظت 



 

 

درصد وزنی بوده ودر همان مدت 65اکسیدی و ضخامت آن معادل نصف حالتی است که غلظت الکترولیت معادل 

تصاویر میکروسکوپی الکترونی از سطح مقطع نمونه آندایز ساده و کامپوزیتی  5در شکل زمان آندایز شده است.

 میکرومتر 88 آندایز ساده حالی اکسیدی در یهالشود ضخامت یمکه مشاهده  طورهماناست.  شدهدادهنمایش 

در حالت آندایز کامپوزیتی به علت افزوده  . علت این امر آن است کهاستمیکرومتر 81 و در حالت کامپوزیتی

دقیقه به محلول الکترولیتی، غلظت محلول در حالت کامپوزیتی  83آب پس از /SDS/شدن محلول کلوئیدی نقره

الکترولیت موجب افزایش ضخامت پوشش  کاهش  غلظت محلول ،شدهانجام. طبق تحقیقات یابدمیکاهش 

 .[64و  63، 5]شودیم اکسیدی

 
 آندایز( ب و ساده آندایز هاینمونه( الف، مقطع سطح از SEM روبشی الکترونی میکروسکوپی تصاویر -5شکل

 کامپوزیتی
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. استشده داده نشان 1شکل در ساده آندایز( EDS) یکسا اشعه انرژی پراش نگارطیف آنالیز نتایج

 گوگرد عنصر است، آلومینا اکسیدی پوشش به متعلق که اکسیژن و آلومینیوم عناصر بر عالوه شودمی مشاهده

 هیدرولیز است، اسیدسولفوریک و آب شامل که الکترولیت محلول ق،بر جریان عبور اثر در. دارد وجود نیز

 دام به اکسیدی فیلم حفرات درون گوگرد عنصر عوض در و یافتهکاهش محلول در موجود هیدروژن. شودمی



 

 

 حضور مقدار نیز مراجع برخی در کهاست  وزنی درصد 37/63 حالت این در گوگرد عنصر مقدار [. 65]افتدمی

 [.61]استشده  گزارش وزنی درصد 63-68 یمحدوده در یدسولفوریکاس از استفاده با آندایز در گوگرد

 
 3O2Al  پوشش از( EDS) ایکس اشعه انرژی پراش اسپکترومتری آنالیز -1شکل 

 آن از حاکیآمده  دست به نتایج. استشده  داده نشان 7شکل  در کامپوزیتی آندایز EDSیزآنال نتایج

شود که حاکی از ایجاد پوشش یمنقره نیز دیده  عنصر ،و گوگردینیوم آلوم مراه عناصر اکسیژن،است که به ه

کامپوزیتی است . عالوه براین مشاهده می شود که باکاهش غلظت اسید سولفوریک میزان سولفور نیز کاهش 

سولفوریک در محلول  ثیر باالی حضور اسیدگوگرد در پوشش نشان دهنده ی تأیافته است. به بیان دیگر وجود 

 دهد که پوشش اکسیدی در سطح و سطح مقطع خود دارای تعدادییمنشان  9و 3آندایز است. همچنین شکل

وهم رسوبی نقره  قرارگرفتهی مورد ارزیابی انقطه EDS یزآنالیله وسبهین ذرات ا یدرن  بوده است.سفذرات 

و برخی  شدهجذبکه برخی از ذرات نقره در سطح پوشش بیانگر این است  9 و 3یید شد. شکلتأآلومینا درزمینه 

نانو نفوذ کرده و در داخل  هانانولولهبوده به داخل  هاحفرهنقره که دارای ابعاد کوچکتر از قطر  نانو ذراتدیگر از 

  به دام افتاده اند.اکسیدی پوشش های لوله



 

 

 
 Ag-3O2Alکامپوزیتی  پوشش از )EDS(آنالیزاسپکترومتری پراش انرژی اشعه ایکس  -7شکل 

 

 



 

 

 

 
 نگارو ب(آنالیز طیف الف( تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح نمونه ی آندایز کامپوزیتی -3شکل 

 ی آندایز کامپوزیتیازسطح مقطع نمونه EDSای پراش انرژی اشعه ایکس نقطه



 

 

 

 
ز ب(آنالیو مونه ی آندایز کامپوزیتی الف( تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح مقطع ن -9شکل 

 کامپوزیتی ازسطح مقطع نمونه ی آندایز EDSای پراش انرژی اشعه ایکس نقطه نگارطیف



 

 

قبلی  میزان متفاوت نقره به طور جداگانه و با ثابت ماندن  شرایط آندایز 5فرایند آندایز کامپوزیتی با 

کامپوزیتی را برمبنای غلظت های پوشش  درسطحه جذب شد تغییرات درصدوزنی نقره 2تکرار شد. جدول

شود یمکه مشاهده  طورهمانمتفاوت  بکار برده  شده ی نقره در داخل محلول الکترولیت نشان می دهد. 

میلی گرم بر لیتر باعث افزایش جذب نقره در پوشش اکسیدی شده است اما  467 افزایش میزان نقره تا

ای در توجه قابلشود تغییرات یممیلی گرم بر لیتر بیشتر  467کلوئیدی از که میزان نقره در محلول یهنگام

میزان جذب نقره در پوشش اکسیدی نداشته است. این امر به دلیل آن است که وقتی مقدار ذرات نقره به حد 

 [.5شوند ]یماز ذرات اشبا  این ذرات را در خود جای دهند،  توانندیمیی از پوشش که هاحفرهرسد، یممعینی 

 (EDS) آنالیز توسط نمونه سطح درها آن جذب یزانم تعیینو نقرهکاررفته نانو ذرات به مقادیر-2جدول
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ی آندایز شده ساده و کامپوزیتی نیوم و دو نمونهذرات خالص نقره، آلومی الگوهای پراش اشعه ایکس نانو

شده است. در هردو الگوی آندایز ساده  نشان داده 63گراد در شکلدرجه سانتی 63 ±2ولت و دمای  25در ولتاژ 

های آلومینیوم در عالوه بر پیک شود که مربوط به آلومینیوم است.های تیزی دیده میپیک و آندایز کامپوزیتی

های پهنی در الگوی پراش ظاهرشده است که حاکی از حضور فاز آمورف در این درجه تپه 23-43 بین زاویه

 23در ولتاژهای باالتر از  های اکسیدی حاصل از آندایزشده، ساختار پوششطبق تحقیقات انجام پوشش است.

درجه در الگوی پراش  43تا  23های پهن که در زاویه ولت دارای آلومینای آمورف یا آمورف کریستالی است و تپه

در دو  در مورد علت پیک آلومینیوم[. 67]شود مربوط به آلومینای آمورف پوشش استاشعه ایکس دیده می

 83الی  65وجود ضخامت  الگوی پوشش ساده و کامپوزیتی دو احتمال وجود دارد، احتمال اول این است که با

. احتمال دوم هم [63]ده و به زیر الیه آلومینیوم رسیده استمیکرونی پوشش اشعه ایکس از این ساختار عبور کر

مربوط به دام افتادن یون آلومینیوم آزادهنگام عبور از مرزفلز به داخل محلول الکترولیت، در پوشش است. هردو 

یه کنند و باعث ایجاد المی در حین فرایند آندایز به هردو جهت و بیشتر به سمت آند نفوذ 2O-و  Al+3یون های 

به صورت گاز از سمت آند خارج  2O-در پوشش می شود.احتمال می رود که برخی از یون های  3O2Alی جدید

 (mgغلظت نقره) کد نمونه      
در یک لیتر حمام 

 آندایز

 درصد وزنی      
 اکسیژن        

 وزنی درصد    
   آلومینیوم      

 وزنی درصد    
   گوگرد       

 وزنی درصد    
   نقره        

A50 34 63/42 57/49 99/1 25/6 
A100 617 27/43 33/56 32/1 96/6 
A250 467 38/83 43/56 23/7 57/2 
A500 384 64/83 98/56 68/7 33/2 

A1500 2533 37/87 83/52 59/7 38/8 



 

 

حضور یون های آلومینیوم بدون واکنش در داخل پوشش اکسیدی به دام افتند.  Al+3شده و تعدادی از یون های 

ده فیزیکی و شیمیایی منطقی و مفید به درالیه ی اکسیدی می تواند درتوجیه برخی از زمینه های تئوریکی پیچی

علت این امر آن است  های نقره وجود ندارد.شود اثری از پیکطور که در شکل مشاهده میهمان. [2و63]نظر آید

دستگاه قادر به تشخیص  درصد وزنی کمتر باشد، 5که درصد عناصر از درصورتی در آنالیز پراش اشعه ایکس که

به همین علت  درصد وزنی است 5درصد وزنی این عناصر کمتر از  ،2توجه به جدول با  .می باشدپیک عناصر ن

 اثبات شد. EDSتوسط آنالیز  پراش پرتوایکس قابل شناسایی نبوده اما وجوداین ذرات توسط آنالیز 

 
 پودر نقرهنانو سطح آلومینیوم وآندایز کامپوزیتی ،آندایز ساده،  الگوی پراش پرتو ایکس از پوشش نمونه -63شکل

از نمونه آندایز کامپوزیتی  66برای بررسی دقیق تر، آزمون پراش اشعه ی ایکس با زاویه کم در شکل 

درجه است. در این الگو همچنان پیک پهن دیده می شود که 633تا3انجام شد که نشان دهنده پراش از زاویه

جود دارد. همان طور وXRD ه الگوی مربوط به فاز آمورف پوشش است، اما این پیک با شدت بیشتری نسبت ب

الگوی پراش با زاویه کم های ذرات نقره در زان کم نقره در پوشش اثری از پیکشود به دلیل میکه مشاهده می

 شود.دیده نمی



 

 

 
 نقره -االگوی پراش پرتوی ایکس بازاویه کم از سطح پوشش نمونه آندایز کامپوزیتی آلومین -66شکل 

 
 نقره –های آندایز ساده وکامپوزیتی آلومینا بررسی میکروسختی پوشش -3-7

کامپوزیتی  شده به دو صورت آندایز ساده وپوشش داده سختی نمونه آلومینیوم خالص و نمونه میکرو

لت سختی نمونه در حا شود میکرودر این شکل مشاهده می شده است.نشان داده 62نقره در شکل -آلومینا 

سختی آلومینیوم  میکرومتر از جنس آلومینا ، بیشتر از میکرو88آندایز به دلیل ایجاد یک پوشش باضخامت 

ویکرز بیان  2333خالص بدون پوشش است.با توجه به این که میکروسختی ذرات آلومینا درمراجع در حدود  

خلخل های موجود در سطح را می توان طبق تحقیقات قبلی به ت 3O2Alشده است علت کاهش سختی پوشش 

ها نسبت به حالت آندایز سختی نمونه ذرات نقره به پوشش اکسیدی میکرو با افزودن نانو .[5]پوشش نسبت داد

 در مخلوط قانون طبق بر که شودمی موجب کامپوزیتی پوشش در ذرات نقره حضور یابد.ساده کاهش می

 [.69]یابد کاهش کامپوزیت سختی ها،کامپوزیت

 
 نمودار میکرو سختی پوشش های آندایز ساده ، آندایز کامپوزیتی و آلومینیوم -62شکل 



 

 

نشان  68شکل در 8های آندایز شده با مقادیر مختلف نقره مطابق با جدولسختی نمونه همچنین میکرو

 لیتر بر میلی گرم 617تا میزان  رهنق کلوئیدی محلول مقدار کههنگامی ،68شده است. با توجه به شکل داده

به  های گذشتهپژوهشرسد. طبق می خود ماکزیمم مقدار به هانمونه میکروسختی ،(A100یابد )نمونهافزایش می

 اشبا  نقره ذرات نانو احتماال از دهند، جای خود در را ذرات این توانندمی که پوشش هایرسد که تخلخلنظر می

  [.5]ابدیسختی در این نمونه افزایش می به همین خاطر ،اندشده

 شده با مقادیر مختلف نقرههای پوشش دادهکدگذاری نمونه-8جدول 
 نو  پوشش کد نمونه

A50 Ag L84 mg/  – 3O2AL 

A100 Ag /L167 mg – 3O2AL 

A250 Ag /L417 mg   –3 O2AL 

A500 Ag /L834mg   –  3O2AL 

A1500 Ag /L2500 mg–  3O2AL 

 

 
 نقره مختلف مقادیر با کامپوزیتی هاینمونه میکروسختی و نقره درصدوزنی ای مقایسه نمودار -68شکل 

 پوشش هایحفره نقصان کاهش موجب درنتیجه شده وارد پوشش ی بیشترینقره با گذشت زمان ذرات

 سختی میکرو میانگین ذرات نقره، کم سختی یلدل به پوشانند اماو کم کم این ذرات تمام سطح را میشده 

شده به  ذرات نقره اضافه نانو زمانی که مقدار[. 5]یابدپوشش کامپوزیتی با افزایش نقره به تدریج کاهش می



 

 

سختی به کمترین مقدار  میکرو (شدهبرابر میزان اولیه نقره اضافه 83رسد )حدود میلی گرم بر لیتر می2533

که بیانگر  EDSسختی و همچنین با در نظر داشتن نتایج آنالیز با توجه به نتایج میکرو .درسمی( HV215خود )

( سختی مناسب و درصد جذب باال در پوشش با) مقطع است، میزان بهینه نقره سطح و شده درمیزان نقره جذب

 میلی گرم بر لیتر است. 384برابر

 

  DISC DIFFUSIONآزمون آنتی بیوگرام-3-8

( S1ی )گرام دیسک دیفیوژن برای سه نمونهنتایج حاصل از تست آنتی بیو 65 و 64و شکل 4در جدول

ی کامپوزیتی ( نمونهS3میلی گرم بر لیتر و ) 384( نمونه ی کامپوزیتی با میزان نقره S2نمونه ی آندایز ساده  ، )

( آورده S.aureus( و گرم مثبت )E.coliمیلی گرم بر لیتر در برابر باکتری های گرم منفی ) 2533با میزان نقره 

 4عدم رشد تشکیل شد. مطابق جدول  ی، هالهیل دارا بودن خاصیت ضد باکتریبه دل ،هاشده است. اطراف نمونه

میزان ناحیه بازداری از قره در ترکیب مورد نظر بیشتر شده، مشخص است که هرچه درصد ن 65و نمودار شکل

، خاصیت ضد باکتری دارند و نقره حاویهای توان دریافت که نمونهیل باکتری نیز افزایش یافته و میتشک

  ها شوند.های مورد آزمایش جلوگیری کرده و باعث مرگ آنیر باکتریاند از رشد و تکثتوانسته

 .باکتری نو  دو برابر در S3 و S1، S2 های نمونه شده گیری اندازه حساسیت ناحیه -4 جدول
 S.aureus (mm) ناحیه باز دارندگی E.coli(mm) ناحیه باز دارندگی نمونه

S1 38/3±1/0  ±1/0  38/3  

S2 88/3± 27/2  25/3 ± 93/6  

S3 26/3 ± 26/4  23/3± 45/4  

ضد باکتری درکاهش چسبندگی  مواد یهای در برگیرنده، پوششمطابق با تحقیقات انجام شده

 کاشتنیاثرات ناشی از قرارگرفتن یک  نیزموارد  برخی در ثر هستند وها در محیط آزمایشگاهی بسیار مؤباکتری

های اخیر نشان داده است که خصوصیات ضد باکتری نقره مربوط به فرم پژوهش .کنندکم میدر داخل بدن را 

های حاوی کنش با پروتئینهم های باکتری از طریق برتوانایی نقره در تخریب سلول و Ag+یونیزه آن یعنی 

نقره در حالت غیره یونیزه خنثی است اما تماس با رطوبت هوا و همچنین رطوبت حاصل  باشد.می DNAتیول و

تری نقره مربوط به فرم خصوصیات ضد باک شود.های نقره مینجر به آزاد شدن یونها مساز باکتری از سوخت و

ضد باکتری قوی از فعالیت ، کنندره را به صورت اکسید شده آزاد میهایی که نقماتریس .ی آن استاکسید شده

 های نقره برای مدت طوالنی هستند.قادر به آزادسازی یون به عنوان مخزنی از نقره عمل کرده و نشان داده، خود

 گیرد زیرا کریستالینیز قرار میپوشش  ی بودنثیر کریستالتحت تأ ،های نقره در ماتریسمیزان آزاد سازی یون



 

 

انجام فرایند آندایز با  .[23]گذارد، اثر میکندن نقره را کنترل میه آزاد شدن یوک یبودن روی مقدار جذب آب

 با خاصیت آب دوستی فراوان و درنتیجه منجر به تشکیل پوشش های کریستالی ولت 23 ولتاژهای باالتر از 

خاصیت ضد باکتری در پوشش کامپوزیتی  های نقره از سطح شده که این امر سبب ایجادافزایش آزاد سازی یون

های نقره از سطح است به همین رتبط با میزان آزاد شدن یونده است. میزان فعالیت ضد باکتری پوشش مش

خاصیت ضد باکتری بیشتری را نسبت به دو نمونه دیگر از  ،مقدار نقره استکه دارای بیشترین  S3علت نمونه 

 .[23]دهدخود نشان می

 
 و گرم مثبت E.coliبازداری )حساسیت( برای سه نمونه در برابر دو باکتری گرم منفی  شکل ناحیه -64شکل 

 S.aureus. 

 
و گرم  E.coliنمودار ناحیه بازدارندگی )حساسیت( برای سه نمونه در برابر دو باکتری گرم منفی  -65شکل 

 .S.aureusمثبت 



 

 

 نتیجه گیری

ها نشان دادند که حفرات به صورت ستونی رشد کرده و کامپوزیتی طح مقطع نمونه(ریزساختار از س6

ای ی بین حفرهی قطر و فاصلهه و فقط اندازهکردن پوشش، تأثیری در ساختار ستونی نانو حفرات ایجاد نکرد

 ها بخشیده  است.به ستونها را تغییر داده و نظم بیشتری آن

  55±7نانومتر به   68±6ها در شرایط کامپوزیتی نسبت به آندایز ساده از ی قطر حفره( میانگین اندازه2

 65 ±2نانومتر به   55±7ای در شرایط کامپوزیتی نسبت به آندایز ساده از ی بین حفرهنانومتر افزایش و فاصله

کمینه  ها و کاهش نقطهتوان به کاهش تحرک پذیری یونامر را می نانومتر کاهش یافته است که علت این

 چگالی جریان در حالت آندایز کامپوزیتی نسبت داد. 

رسوبی ذرات نقره را با پوشش سرامیکی توان همنشان داد که توسط فرآیند آندایز می EDS(آنالیز8

 آلومینا انجام داد.

نانو ذرات نقره در داخل پوشش آندایزآلومینا به دلیل سختی کم ذرات نقره موجب کاهش  رسوبی( هم4

 شده است.   HV 834به   HV 873ی پوشش از سخت

 هم رسوبی نانوذرات نقره در داخل پوشش اکسیدی موجب ایجاد خاصیت ضد باکتری می گردد.( 5

( میزان خاصیت ضدباکتری درپوشش مرتبط با میزان آزاد شدن یون نقره ازسطح است بنابراین هرچه 1

 تر باشد   خاصیت ضدباکتری  نیز افزایش می یابد.میزان هم رسوبی نانوذرات نقره در پوشش اکسیدی بیش

اند از رشد و تکثیر ی بیشتر توانستهشدهی جذب بیوگرام، نمونه ها با میزان نقره( مطابق با آزمون آنتی 7

ی بازدارندگی را به خود ها شوند و بیشترین مقدار ناحیهنظر جلوگیری کرده و موجب مرگ آن های موردباکتری

 د.اختصاص دهن

درجه  23-43هایز ساده و کامپوزیتی در بین زاویهی آندایوهای پراش اشعه ایکس از دو نمونه( در الگ3

 ها است.ه حاکی از فاز آمورف در این پوششهای پهنی مشاهده شد کتپه
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