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Titanium and its alloys are widely used for orthopedic applications 
due to their high biocompatibility. Vanadium-free Ti-6Al-7Nb alloy has 
been developed as a potential alloy for providing improved corrosion and 
wear resistance for orthopedic implant devices, and to avoid the toxicity 
of vanadium ion. 

 This work deals with the dependence of corrosion parameter of Ti-
6Al-7Nb alloy on compositional variation in the phases resulting from 
various heat treatments. Electrochemical examinations were applied made 
in blood plasma solution involving potential –time and dynamic 
polarizations for Ti-6Al-7Nb alloy of various heat treatments.      

The corrosion parameters obtained from open circuit potential, and 
potentiodynamic polarization for the alloy Ti-6Al-7Nb were superior for 
specimen developed by solution treatment at 950oC and air cooled 
followed by aging in comparison with that of other treatments.  

  الخالصة
اخذ استخدام للتيتانيوم وسبائكه ينتشر بصورة واسعة في جراحة العظام  

لقد تطورت السبيكة الخالية من الفناديوم . والمفاصل وذلك لمالئمته البايولوجية العالية 
 من اجل تحسين خواص التاكل والبلي للزوارع الجراحية Ti-6Al-7Nbذات التركيب 

   .Ti-6Al-4Vناديوم في السبيكة التقليدية ،وكذلك لتجنب سمية ايون الف
ان العمل المعروض في هذا البحث يتعامل مع التغيرات في التركيب الدقيق 

تم اجراء االختبارات  . Ti-6Al-7Nbبفعل المعامالت الحرارية على التاكل للسبيكة 
ن الزم– في مشبهات محاليل الجسم من خالل قياس الجهد على السبيكةالكهروكيميائية

 للسبيكة عند انواع (Dynamic Polarization) االستقطاب الداينميكي ثم قياس

   .المعامالت الحرارية مختلفة من
 لقد بینت نتائج الدراسات الكھروكیمیائیة ان للمعامالت الحراریة تاثیرفي خواص

التاكل الناتجة من التغییر الطوري الذي بدوره یؤدي الى تغییر تركیب العناصر داخل 
تشیر النتائج المستنبطة من .الطوار والتي تحدد نوع االكاسید المتكونة في وسط التاكل ا

  ٠ م٩٥٠ المعاملة حراریا عند درجة حرارة Ti-6Al-7Nbفحوصات التاكل على سبیكة 
ووسط تبرید الھواء بالمقارنة مع بقیة المعامالت الحراریة االخرى بانھا تمتلك  خواص 
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