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 چکیده

خوردگی مناسب و مدول االستیک پایین همواره به سازگاری باال، رفتار حصر به فردی همچون زیستنبه دلیل خواص مTi-6Al-4V آلیاژ 
شود. محدودیت اصلی این آلیاژ ضریب کشسانی باالی آن نسبت به استخوان های بدن در نظر گرفته میعنوان یک کاندید مطلوب برای کاشتنی

ری این آلیاژ به دلیل هدایت حرارتی کم آن طبیعی است که مشکالتی مانند پوکی استخوان و سپر تنشی را به دنبال دارد. عالوه بر این ماشینکا
-امکان ساخت ایمپلنت ( SLM( و ذوب انتخابی با لیزر )EBMذوب پرتو الکترونی )مانند  های ساخت افزودنیدشوار است. استفاده از تکنیک

با دو کیفیت  SLMو  EBMهای در پژوهش حاضر از نمونه .کندتر و حداقل الزامات ماشینکاری را فراهم میهای متخلخل با مدول یانگ کم
-Ti-6Alسازگاری آلیاژ سطح چاپ شده و پس از پرداخت به منظور بررسی تاثیر نوع فرایند و مورفولوژی سطح بر خواص خوردگی و زیست

4V فازیابی پراش پرتو ایکس و طیف سنجی های میکروسکوپ الکترونی، ها با نمونه کارشده مقایسه گردید. بررسیاستفاده شد و رفتار آن
و  پالریزاسیون، امپدانس الکتروشیمیاییهای آزمون ها انجام شدند.پراش انرژی پرتو ایکس جهت مطالعه ریزساختار و ترکیب فازی نمونه

صاویر میکروسکوپ بر اساس تسازی بدن صورت گرفتند. ها در محلول شبیهوری جهت بررسی رفتار خوردگی و زیست فعالی نمونهغوطه
با توجه به نرخ سرمایش باالتر در  SLMبود ولی در نمونه  α + βو کارشده به صورت ترکیب دوتای  EBMهای الکترونی ریزساختار نمونه

 ترین وتشکیل شد. نتایج حاصل از بررسی الگوی پراش پرتو ایکس و تصاویر میکروسکوپ نوری بیش α'حین فرایند تولید، فاز مارتنزیت 
در  β مارتنزیت و همچنین کسر باالتر فاز α'به جای  αنشان دادند. حضور فاز  SLMو  EBMهای را به ترتیب برای نمونه βترین مقدار فاز کم

نسبت به  دانسیته جریان خوردگی باالتریکار شده  Ti-6Al-4V شد. آلیاژ SLM باعث رفتار خوردگی بهتر این آلیاژ نسبت به نمونه، EBMنمونه 
تری نسبت به مقاومت به خوردگی ضعیف  SLMو  EBM های دریافتی در هر دو فرایندبر این، نمونههای ذوب بستر پودر داشت. عالوه نمونه

نسبت  EBMهای فعالی قابل توجه نمونهزیست ،سازی بدنوری در محلول شبیههای حاصل از آزمون غوطهسطوح پرداخت شده داشتند. بررسی
ها شد. همچنین زنی و رشد آپاتیت در سطح نمونهباعث تهییج جوانه EBMدر ریزساختار  βتر فاز را به نمایش گذاشتند. مقادیر بیش SLMبه 

تر در سطح آلیاز بیش OH-های روهگتشکیل های دریافتی از طریق افزایش فصل مشترک فلز/الکترولیت و درنتیجه زبری سطح باالتر در نمونه
 فعالی شد. باعث بهبود رفتار زیستتیتانیم 
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