
 

 الخالصة

( L 316) المقاوم للصدأ هما سبٌكة الفوالذ حٌوٌتٌن  لمادتٌن يسلوك االستقطابال دراسةالرسالة  تتضمن

 .محلول جسم االنسانفً  مولٌبدنٌوم -كروم-كوبلت وسبٌكة

، حٌث ان نودٌةبالتفاعالت الكاثودٌة واالفً منطقة تافل للتنبإ الدراسة ي سلوك االستقطابٌتضمن ال

OH) الهٌدروكسٌل اٌونات لتكوٌن اختزال االوكسجٌن هنا هو التفاعل الكاثودي 
-
المتعادل  محٌط البسبب  وذلك (

فً محلول جسم االنسان  بائك، بٌنما التفاعالت االنودٌة تمثل ذوبان المعادن من الس( pH= 7.4)جسم االنسان ل

وان انطالق هذه االٌونات المعدنٌة ٌقود الى حصول االلتهاب فً النسٌج المحٌط بالمزروعات مقلالً من االس 

 .الهٌدروجٌنً وبالتالً حصول التسمم

تٌار التآكل  كثافة و (Ecorr)التآكل  دجه والتً تشملمتغٌرات التآكل تضمنت الدراسة حساب العدٌد من 

(icorr) مٌول تافل الكاثودٌة واالنودٌة و  (bc&ba)  رورٌة لحساب مقاومة االستقطاب هذه البٌانات ظ  وان

(RP)   التاكل سرعة  ومعدل( CR)  ودرجة  7.4 االس الهٌدروجٌنً المواد الحٌوٌة عند تلك للمقارنة بٌن سلوك

 .م 37حرارة 

ومعدل تاكل اقل من سبٌكة الفوالذ المقاوم  علىمقاومة ا مولٌبدنٌوم -روم ك -كوبلتاظهرت سبٌكة 

سعة المقاومة انتقال الشحنة العالٌة و والسبب ٌعود الىاضافة   جسم االنسان بدون اي حلولفً م (316L)للصدا 

ً  القلٌلة والتً تعنً طبقات الفوالذ  سبٌكةب مقارنةً  مولٌبدنٌوم -كروم –سبٌكة كوبلت سطح على  سلبٌة اكثر سمكا

الخطوة المحددة للسرعة والتً تعزى الى تافل تفسر  ٌولباالضافة الى ان بٌانات م ،(316L)المقاوم للصدأ 

 .خطوة التعادل البروتونً

سبٌكة ان بٌانات التصوٌر المجهري تعزز هذه النتٌجة حٌث ٌالحظ ظهور عدد اكبر من النقر على سطح   

 .مولٌبدنٌوم -كروم -مع سبٌكة كوبلت مقارنةً  (316L)دا الفوالذ المقاوم للص

 

 

 

 تمنتض والحٌوٌتٌن مادتٌن لل سلوك االستقطابًالدة لاللتهاب على تم دراسة تاثٌر ثالت ادوٌة مضا

(  0.01212 و0.00606 و0.00303)ثالث تراكٌز لكل دواء  بوالمٌفٌنامك حامض براسٌتمول و  و االسبرٌن

على التوالً مل  300/غم  ( 0.00201و0.00156 و0.00111)و  ( 0.0344 و0.0172 و0.0086) و

والتً لهذه االدوٌة  التثبٌطًفعل ال عموما نتائج متغٌرات التاكل اظهرت. مرضىة لللمختلفاستجابة ووفقاً لال

معقدات ال الفعل التثبٌطً معزى الى تكونوهذا . الحمىو االلم و االلتهاب تعمل كذلك كعوامل عالجٌة لمعالجة

التً تغطً سطح  الدواء جزٌئاتالمتحررة من المزروعات مع  ٌةٌونات المعدنالبٌن ا المتكونة عضوٌةالمعدنٌة ال

اكال  فً حٌن ٌسلك الدواء كوسط (316L)قاوم للصدا مالفوالذ ال لسبٌكةوتعمل كطبقات حماٌة  المزروعات

 .مولٌبدنٌوم -كروم –لسبٌكة كوبلت 



 ةغٌر طبٌعً حالة تعد تًوال طبٌعٌة لحامض الٌورٌكالعلى التراكٌز غٌر  الضوءً تسلط هذه الدراسة 

والمعروف بداء  (   arthritis) ٌقود الى االصابةبمرض التهاب المفاصل حامض الٌورٌكزٌادة تراكم  حٌث ان

الترابط الحد االعلى لحامض الٌورٌك فً الرجال وقد اظٌف لدراسة  لتر /غم 0.7 وٌعد التركٌز  النقرس،

وقد اظهرت النتائج بؤن  الٌورٌك واالدوٌة المضادة لاللتهاب وتؤثٌرها على المزروعات  الحاصل بٌن حامض

فقط فً  مولٌبدنٌوم -كروم –ولسبٌكة كوبلت  316L) (قاوم للصدامالفوالذ الاالدوٌة سلكت كمثبطات لسبٌكة 

 . تعمل كمواد اكالةفٌنامك يالمحامض  و اراسٌتمولالبفً حٌن كان وجود كالً من  ،حالة وجود االسبرٌن

المزٌج  سلوك  سلك وقد  مع االدوٌة  ( لتر /غم1.2 ) الٌورٌكتم دراسة تؤثٌر تركٌز اعلى من حامض 

 .لكال السبٌكتٌنتثبٌطً 


