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Abstract 

The study involves mechanical deformation and heat treatment effect on the 
microstructure of the Ti-6Al-7Nb alloy which is used as surgical implanted materials. 
The observed properties of (alpha-beta) Ti-based alloy are strongly dependent on their 
microstructures. These alloys are heat treated by solution treatment and aging (STA) as 
an effective strengthening method for (alpha-beta) titanium alloys.   
           Ti-6Al-7Nb alloy is hot rolled in the (alpha-beta) field and subjected to solution 
treatment above and below its beta transformation temperature. The solution 
treatments are applied at three different temperatures (850oC, 930oC and 950oC) for one 
hour to these treatments. The solution treatment specimens are water quenched (WQ), 
normalizing [air cooled (AC) and annealed,[ furnace cooled(FC)] and subsequently aged 
the quenched and normalized specimens at 550oC for 4 hours.  
           Changes in the microstructure were observed from heat treatment action using 
optical microscopy, Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)   and phases   analysis by X-
ray diffraction (XRD). The microstructure examination results for as received alloy 
indicate alpha grains within a β- transformed matrix. The results also indicate that the 
grain size and percent of α /β for the heat treated specimens depend on heat treatment 
type and cooling media. The microstructure of specimens heat treated at 950oC with air 
cooled shows fine duplex (α /β) structures which have excellent properties for surgical 
implanted field applications. 
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 الخالصة
-Ti)(تتضمن الدراسة تأثير التشكيل الميكانيكي والمعامالت الحراريه على التراكيب المجهرية لسبيكة

6Al-7Nbلوحظ بأن خواص سبيكة التيتانيوم ثنائيـة الطـور   .  المستخدمة في الزوارع الجراحية(α /β) 
 والتعتيق كطريقة   المحلوليةعاملة  تعامل هذه السبائك بطريقة الم    . تعتمد بشدة على التراكيب المجهرية هذه     

 -الفا(يتم درفلة هذه السبيكة على الساخن في منطقة . (α /β)ثنائية الطور  فعالة لتقوية سبائك التيتانيوم
 .وتجري لها معاملة محلولية فوق وتحت درجة حرارة تحول الطور بيتا) بيتا

وبـزمن  ) o م ٩٥٠ , o م ٩٣٠,  oم٨٥٠(استخدمت المعاملة المحلولية بثالث درجات حرارية هـي         
تبرد هذه السبيكة بعد المعامالت اعاله بثالث اوساط تبريد هـي           . قدره ساعة واحدة لجميع تلك المعامالت       

يتم بعدها اجراء   ). داخل الفرن تبريد  ( والتلدين   )بالهواءتبريد  (لة  د، والمعا )  الماءتبريد ب (التبريد السريع   
 ).بالماء والهواء( اربعة ساعات للنماذج التي تم تبريدها  لمدةo م٥٥٠عملية التعتيق عند   

 لوحظ حصول تغيرات في البنية المجهرية بفعل هذه المعـامالت بأسـتخدام المجهـر الضـوئي، طيـف                  
 (أظهرت نتائج الفحص الدقيق للسبيكة. (XRD)االمتصاص الذري وتحليل االطوار بأستخدام حيود االشعة 

حبيبات بيتا / تبين النتائج ايضاً ان نسبة وحجم حبيبات الفا .فا في ارضية بيتا  على حبيبات ال)كما استلمت
تشير نتائج البنية المجهرية . للنماذج التي عوملت حرارياً بأنها تعتمد على نوع تلك المعاملة ووسط التبريد

 الذي (α /β) دقيق وتبريد بالهواء الى وجود تركيب مزدوجo م٩٥٠سبيكة المعاملة حرارياً عند ج  اللنماذ
 .يمتاز بأفضل الخواص التطبيقية في مجال الزوارع الجراحية


