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 با. است کرده پيدا گسترده کاربرد پزشکی زمينه در بوِيژه و وسيعی طور به زيستی مواد با خوب سازگاری و مناسب فيزيکی-شيميايی خواص ، خوردگی برابر در باال مقاومت ، عالی مکانيکی خواص علت به TiAl6V4 چکيده:

 زيست شيشه ها آن ميان از و فعال زيست های شيشه .است شده انجام دادن پوشش بوسيله TiAl6V4 آلياژ  فعالی زيست و  خوردگی به مقاومتافزايش   ،کاهش رهايش يونی عناصر آلومينيوم و واناديم  برای تحقيقاتی وجود اين

 اول نوع. شدند سنتز ژل سل روش به 5S45 فعال زيست شيشه نوع دو پژوهش اين در است. بدن برای ضروری عناصر از منگنز عنصر ديگر طرف از. شوند می شناخته Ti6Al4V برای پوشش عنوان به مواد ترين مهم از 5S45 فعال

 که هايی ترک رساندن حداقل به منظور به. شدند داده پوشش Ti6Al4V روی بر وری غوطه روش به را فعال زيست های شيشه. بودز منگن درصد 1 با شده دوپ 5S45 فعال زيست شيشه دوم نوع و ساده  5S45 فعال زيست شبشه

 سنجی طيف ،  (XRD) ايکس پرتو پراشبه منظور مشخصه يابی ، پودر شيشه های زيست فعال بوسيله   . شد اضافه فعال زيست های شيشه های محلول به آلژينات سديم وزنی درصد 3 مقدار شود ايجاد پوشش روی بر است نممک

  خوردگی و ترشوندگی اليه، زير از يونی رهايش فعالی، زيست های آزمون،  XRD  , SEM بوسيله آزمون های شده داده پوشش های نمونهو  (SEM)و ميکروسکوپ الکترونی روبشی  (FTIR-ATR)  فوريه تبديل با فروسرخ

 پوشش با نمونه دو از منگنز با شده دوپ فعال زيست شيشه پوشش با Ti6Al4V نمونه .شددرصد منگنز منجر به کاهش اندازه ذرات شيشه زيست فعال و تغيير رنگ آن از سفيد به قهوه ای  1دوپ کردن  .مورد بررسی قرارگرفتند

 پوشش های نمونه در واناديم رهايش اما داشتند پوشش بدون نمونه به نسبت تری کم موآلوميني رهايش شده داده پوشش های نمونه .داد نشان از خود را بهتری فعالی زيسترفتار   پوشش بدون نمونه و ساده 5S45 فعال زيست شيشه

 تر زاويه شده دوپ پوشش با نمونه. داشت نشده دوپ پوشش با Ti6Al4V نمونه  به نسبت تری کم واناديم رهايش شده دوپ پوشش با Ti6Al4V نمونه دار پوشش های نمونه بين در .بود پوشش بدون نمونه از تر بيش شده داده

 بدون ،کيلو اهم بر سانتی متر مربع 606 شده دوپ پوشش با Ti6Al4V نمونه خوردگی به مقاومت .بود را دا را شوندگی تر زاويه ترين بزرگ پوشش بدون نمونه وداشت.  نشده دوپ پوشش با نمونه به نسبت را بيش تری شوندگی

  .مگا اهم بر سانتی متر مربع بود 1/3 نشده دوپ پوشش با نمونه و مگا اهم بر سانتی متر مربع  3/2 پوشش
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