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Streszczenie: Stopy tytanu, takie jak Ti6Al4V, czy analizowany Ti6Al7Nb
wynika ze specyficznych cech fizycznych tytanu, ale i z warunków odkszt
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2. MIKROSTRUKTURA STOPU TYTANU Ti6AL7Nb
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(Rys. 2).

Rys. 2. Potencjodynamiczne krzywe polaryzacji dla stopu tytanu Ti6Al7Nb badanego w roztworze
Ringera o pH=8,9 [3], gdzie TiAl7Nb I; II - zdeformowana struktura z widocznym procesem
rekrystalizacji; III
- zdeformowana
; V- iglasta struktura

Jeszcze w inny sposób do podobnych
3,0.5g/l NaH2PO4, 0.5g/l KSCN, 0.9g/l kwasu
mlekowego). Badania odlewniczych stopów wykonano na trzech rodzajach powierzchni: 1)

rdziej rygorystyczne przygotowanie powierzchni
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do powstania niestabilnej, bardzo cienkiej warstwy wierzchniej.
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THE ANALYSIS OF THE EFFECT OF MICROSTRUCTURE ON
THE CORROSION RESISTANCE OF TITANIUM ALLOY Ti6Al7Nb
Abstract: Titanium alloys, such as Ti6Al4V, or analyzed in this paper
Ti6Al7Nb alloys are two-phase structure of + . Shaping their microstructure
due to the specific physical characteristics of the titanium, its hot deformation and
heat treatment. These processes should take into account the relation between the
microstructure and strength of the implant, its hardness, ductility, resistance to
fatigue, wear and what is the most important - corrosion resistance. Existing
literature was analyzed for effects of titanium alloy microstructure Ti6Al7Nb its
corrosion resistance in simulated body fluids. It is associated with a variety of
melt processing method, which also has been the subject of analysis and
observation.

