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 الخالصة

 والفرايت األوستينيت من طورين على تحتوي سبيكة عن عبارة( 7052) المزدوج للصدأ المقاوم الفوالذ    

 األوستنيتي لصدأل المقاوم مقارنة بالفوالذ عالية ميكانيكية وقوة للتآكل جيدة مقاومة يمتلك إنه. المجهرية البنية في

(L613 )المقاوم نيتياألوست الفوالذ من أقل النيكل كمية فإن ذلك، إلى باإلضافة. الطبية التطبيقات في الشائع 

. نخفضةم ستكون اإلنسان جسم داخل المنبعثة النيكل أيونات كمية ألن إيجابية طبية ميزة وهي ،(L613) للصدأ

 وصالبتها ازةالممت الميكانيكية قوتها بسبب مختلفة وسائط في تطبيقات لها السبيكة هذه ذلك، إلى باإلضافة

 .نسبيًا منخفضة بتكلفة للتآكل ومقاومتها

 الغرسة في دًاشدي تآكاًل  بالتالمس السطحي والذي يسبب المرتبطة والمخاطر العظمية التوصيلة ضعف بسبب   

 بجزيئات DSS 7052 سطح ترسيب. تم المحددات، هذه ولتجاوز الجسم، سوائل وجود بسبب المعدنية

 التآكل مقاومة لتعزيز( EPD) هجرة الدقائق المشحونة عملية باستخدام النانوية الفضة/  هيدروكسيباتيت

 .للبكتيريا المضاد والنشاط العظمي واالندماج الحيوي والتوافق

 المترسبة الطبقة خصائص على( والزمن الفولتية) EPD متغيرات أهم في دراسة تأثير الحالية الدراسة تبحث   

 .EPD لمتغيرات المثلى القيم لتحديد

 تحديد تم(. FTIR) تحليل فورير الطيفي لالشعة تحت الحمراء استخدام خالل من الفعالة المجاميع تحديد تم   

الكهرو كيمائي  واالختبار (،FESEM) اإللكتروني الماسح المجهري الفحص باستخدام الترسيب خصائص

 السلوك فحص تم ذلك، على عالوة(. AFM) الذرية القوة ومجهر (،XRD) السينية األشعة وحيود للتآكل،

 .للعالق S. aureus و E.Coli بكتريا سالالت مع للبكتيريا المضاد

 تمتلك طبقة الترسيب دقائق، حيث 6 وبزمن فولت 75 ترسيب كانت عند حالة أفضل أن النتائج أوضحت   

 بأعلى لعينةا هذه تتمتع ذلك، إلى باإلضافة. أقل مسامية وذاتالتشققات  من وخالية كثيفة وبنية متجانًسا شكالً 

 ليالهيك التركيب يغير أن وجود دقائق الفضة النانوية لم FTIRنتائج  أظهرت. رينجر محلول للتآكل في مقاومة

كما أوضحت  EPD .عملية أثناء طوري تحلل حدوث عدم، XRDبينما أظهرت نتائج  للهايدروكسي ابيتايت.

 .البكتيريا نمو لمنع مضاد تأثير لها HAp / AgNPs   النتائج ان الطبقة المترسبة من 
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Abstract 

 

   Duplex stainless steel (2507) is an alloy that contains two phases of austenite -

ferrite in the microstructure. It is possessing good corrosion resistance and high 

mechanical strength about double Austenitic stainless steel (316L) common in 

medical applications. In addition, the amount of nickel is less than the austenitic 

stainless steel (316L), which is a positive medical advantage because the amount of 

nickel ions released within the human body will be low. In addition, this alloy has 

applications in different media due to their excellent mechanical strength, hardness, 

toughness and corrosion resistance with relatively low cost.  

   Due to the poor osteoconductivity and the risk that is associated with surface  

contact that cause a severe corrosion of metallic implant due to a presence of the 

body fluid, a related attention arises to consider with this limitation. The surface of 

2507 DSS have been deposited with hydroxyapatite/silver nano particles by using 

electrophoretic deposition (EPD) process to enhance the corrosion resistance, 

biocompatibility, osseointegration and antibacterial activity.  

   The present study investigates the effect of most important EPD variables 

(potential and time) on the properties of deposited layer to determine the optimal 

values of EPD variables.  

    The effective groups are identified by utilizing Fourier transform infrared 

spectroscopy (FTIR). The deposition characteristics are identified by using field 

emission scanning electron microscopy (FESEM), potentiodynamic test, X-Ray 

diffraction (XRD), Atomic force microscopy (AFM). Moreover, the antibacterial 

behavior with bacterial strains of E.Coli and S. aureus were investigated for the 

suspension.  



   The results have revealed that the best coating condition of 20 V at 3 min possess 

a homogenous morphology, dense and crack-free structure with lower porosity. In 

addition, this sample has highest corrosion resistance in Ringer’s solution. FTIR 

results showed that the presence of AgNPs did not change the structural composition 

of HAp. The XRD results shows, no phase’s decomposition occurs during the EPD 

process The HAp/AgNPs coating has a strong antibacterial effect that could prevent 

the bacteria growth. 

 


