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1.WSTĘP 
 
 Według Vermilyea korozja metali jest raczej rzemiosłem niż nauką, w chwili obecnej 
rozporządzamy zbyt małym zasobem wiedzy, aby móc z wystarczającą pewnością 
przewidywać, jak poszczególny metal lub stop będzie się zachowywać w określonym 
środowisku. Decyzje co do wyboru odpowiedniego metalu, bywają opierane raczej na 
wynikach uprzednich doświadczeń i prób niż na podstawach naukowych. W dziedzinie 
korozji technologia istotnie wyprzedza teorię.[1]  
 Spośród dużej liczby dostępnych metali z pamięcią kształtu jedynie niewiele z nich 
znalazło zastosowanie kliniczne. Wynika to z ostrych kryteriów stawianych 
implantom, a dotyczących spełnienia biologicznych wymogów. [3] 
 Pierwsze badania nad biologiczną przyswajalnością stopów NiTi prowadzone na psach 
przez Castlemana i współpracowników [4] wykazały ich korzystne zachowanie i możliwości 
stosowania jako implanty. 
 Biozgodne druty ortodontyczne stosowane do rekonstrukcji wadliwego zgryzu 
są wykonane z inteligentnych materiałów. Zjawisko to polega na pamięci kształtu. Oznacza 
że, odkształcony plastycznie w niższej temperaturze stop odzyskuje swój początkowy kształt 
w temperaturze wyższej. Łuki ortodontyczne ze względu na swoje przeznaczenie ulegają 
częstym uszkodzeniom. Praca w wymagających warunkach jamy ustnej zmusza do 
poszukiwania skutecznego sposobu ich reperacji. 
 Wystąpienie w organizmie żywym ciała obcego pobudza wiele mechanizmów mających na 
celu jego usunięcie. Gdy obca substancja, w tym przypadku drut , zostaje wykryta przez układ 
immunologiczny, organizm rozpoczyna produkcję antyciał o silnym działaniu utleniającym. 
Antyciała gromadzą się w pobliżu wszczepu i absorbują do biomateriału. Reakcja obronna 
organizmu staje się jedną z przyczyn degradacji biomateriałów 
 Badania dotyczące „in vivo” oraz „in vitro” wykazały, że odporność korozyjna 
i biotolerancja stopów z pamięcią kształtu pozwala na zastosowanie ich jako wszczepy 
krótkotrwałe nie przekraczające 2 lat. 
 Stale austenityczne stosowane w medycynie należą do biomateriałów metalicznych 
szczególnie narażonych na niszczenie wskutek przebiegu procesów korozji naprężeniowej. 
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Jest to związane z ich najniższą, odpornością na korozję elektrochemiczną w środowisku 
płynów ustrojowych, oraz niższą skłonnością do samo pasywacji.  
 Praca została poświęcona wpływowi środowiska korozyjnego na skuteczność 
zastosowanych połączeń reparacyjnych uszkodzonych drutów NiTi.  
 Jednoczesne oddziaływanie czynnika korozyjnego oraz naprężeń ściskających 
i rozciągających powoduje, że wytrzymałość konstrukcji metalowej zmniejsza się. Należy 
się spodziewać szybszego niszczenia elementów stalowych stosowanych w przypadku dużych 
obciążeń m.in. w ortodoncji, chirurgii twarzowo-szczękowej, ortopedii, traumatologii.  

 
 

2. OKREŚLENIE ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ POŁĄCZEŃ DRUTÓW NiTi W 
ROZTWORACH FIZJOLOGICZNYCH 
 
2.1. Cel pracy 
 
 Celem pracy była ocena wpływu środowiska korozyjnego na skuteczność zastosowanych 
połączeń reperujących wobec drutów NiTi. Jak również określenie wpływu korozji na 
ciągłość połączenia, które z różnych przyczyn uległy uszkodzeniu. Połączenia wyżej 
wymienionych materiałów metalicznych spajanych (łączonych) takimi metodami jak 
spawanie (w osłonie argonu metciągłodą Denta Puk), zgrzewanie , oraz lutowanie  (z 
wykorzystaniem  lutowia CoCrMo).  

 
2.2. Zakres pracy 
 
 Zakres pracy obejmuje badania korozyjne. Elektrochemiczne pomiary stałoprądowe 
służące do oceny odporności korozyjnej. Polegały na rejestrowaniu krzywych 
polaryzacyjnych w konwencjonalnym układzie trójelektrodowym. Układ pomiarowy 
całkowicie zautomatyzowany składał się z naczyńka pomiarowego, potencjostatu oraz 
komputera. Środowisko korozyjne uzyskano poprzez wykorzystanie sztucznej śliny, płyny 
Ringera, oraz sztucznej krwi. Wykorzystany został materiał NiTi o stałym składzie 
chemicznym producenta: Ortho Organizers- Nitanium. Dominującymi pierwiastkami 
strukturalnymi tego stopu jest Ni i Ti w odpowiednich proporcjach procentowych składników.  
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