
 الخالصة

  الحيوي  التآكلتهدف هذه الدراسة الى تحسين مقاومة            

 (Improve the Bio-Corrosion Resistance لسبيكة الفوالذ المقاوم للصدأ ) 

(Stainless Steel 316 L لغرض استخدامها في )التطبيقات الطبية 

(Medical Application  حيث تم توظيف تقنيات النانوتكنولوجي/ الطالءات النانوية ، )

(Nanocoatingمن خالل استخدام تقنية الطالء ببالزما التفريغ التوهجي ) 

(Glow discharge plasma( لمواد نانوية )Nanoparticles مؤلفة من التيتانيوم واأللمنيوم )

م( في 400º( ومن ثم معاملتها حراريًا بدرجة حرارة )Thin filmsلترسيب اغشية رقيقة )والزنك 

مثالية لتتحول الطبقة المطلية الى أكاسيدها المؤلفة من أوكسيد التيتانيوم  ة من الهواءظروف مفرغ

 .وأوكسيد األلمنيوم وأوكسيد الزنك 

 تم إجراء فحوصات حيود األشعة السينية بواسطة جهاز  

(X-ray Diffraction - XRD) ،( وتم دراسة سطح االغشيةTopographyبجهاز )  مجهر

، (Field Emission Scanning Electron Microscopy – FESEM) االنبعاث الحقلي

 بجهاز مقياس االنعكاس الطيفي ةالمترسبكما تم قياس سمك األغشية الرقيقة 

 (Spectroscopic Reflectometer - SR) فحص تحليل األشعة السينية المشتتة ، كما تم

من االغشية الرقيقة  للتحقق (Energy Dispersive X-Ray Analysis-EDX) للطاقة 

 بتقنية يالبايولوج التآكلوبعد ذلك تم اجراء فحص  .ةالمترسب

 (Electrochemical corrosion test( بواسطة جهاز )Potentiostat على النماذج المطلية )

 في محاليل مشابه لمحاليل الجسم وغير المطلية



 (SBF-Synthesized simulated body fluid حيث تم إجراء فحص جهد الدائرة المفتوحة ،)

Open circuit potential-OCP)ومخطط االستقطاب ) Tafel curve) .) 

مطابقة أطوار األكاسيد الناتجة مع  (XRD)من فحص مستحصلة لوتبين من النتائج ا 

وتبين كذلك من نتيجة  ،(thin filmالمعلومات القياسية لحيود األشعة السينية لكل غشاء رقيق )

الحجوم  ةمتفاوتمتجانسة لكن تكون طبقات أكاسيد  (FESEM)فحص مجهر االنبعاث الحقلي 

لطبقة أوكسيد  (nm 200)الى  (49.62nm)فكانت تتراوح بين ، الدقائقية حسب طبقة األوكسيد

الى  (nm 56.28)لطبقة أوكسيد األلمنيوم   nm 113.6) )الى (nm 71.44)التيتانيوم وبحدود 

(95.14 nm)    لطبقة أوكسيد الزنك ، كذلك تبين تفاوت نسبة األكاسيد المقاسة بفحص تحليل

مما يدل على اختالف سمك الطبقة الناتجة فكان أقل نسبة  (EDX)األشعة السينية المشتتة للطاقة 

 %( (8.0بنسبة  اوكسيد االلمنيوم ثم تلتها طبقة  %( (0.8هي بنسبة  اوكسيد التيتانيوملطبقة 

تدريجيًا مع  التآكلتحسن معدل  التآكل. وبينت نتائج (%(49.4 بنسبة  اوكسيد الزنكوأخيرًا طبقة 

غير للفوالذ المقاوم للصدأ  التآكلمقارنة بمعدل  ةالمترسب لألغشية ي النانو زيادة سمك طبقة الطالء 

2.692  (أ للفوالذ المقاوم للصد التآكل، حيث كان معدل المطلي × بينما  (سنة/ملم 10−2

8.837) سجلألوكسيد التيتانيوم  × 4.794) وألوكسيد األلمنيوم (سنة/ملم 10−3 × 10−3 

2.101) وأفضلها كان ألوكسيد الزنك (سنة/ملم × تحسن واستنتجت الدراسة  . (سنة/ملم 10−3

 أوكسيد الزنك.غشاء بالنسبة ل (% 92.04) الحماية الى كفاءةنسبة 

 

  




