
 
 
Anna KRÓL, SKN Inżynierii Biomateriałów „Synergia”, Katedra Biomateriałów i Inżynierii 
Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze 
Witold WALKE, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Politechnika 
Śląska, Zabrze 
Marcin BASIAGA, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Politechnika 
Śląska, Zabrze 
 
 

 
OCENA WYBRANYCH WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH WARSTWY 

SiO2 NANIESIONEJ NA POWIERZCHNIĘ STOPU Ni-Ti 
 

EVALUATION OF THE USEFUL PROPERTIES OF SiO2 LAYER 
COATED ON Ni-Ti ALLOY 

 
Słowa kluczowe: Ni-Ti, zol - żel, własności mechaniczne, własności 
elektrochemiczne 
 
1. WSTĘP 
 
 Stopy Ni-Ti stosowane na implanty kostne ze względu na swoje własności fizyczne 
pozwalają na skrócenie czasu leczenia, jednak zawartość niklu w jego składzie chemicznym 
może powodować wywoływanie odczynów okołowszczepowych. Stąd też coraz częściej 
przeprowadza się modyfikacje powierzchni, które mają na celu polepszenie jego 
biokompatybilności oraz odporności korozyjnej w środowisku tkanek i płynów ustrojowych 
[1,2]. Następuje to m. in. poprzez nanoszenie na powierzchnię dodatkowej słabo 
rozpuszczalnej warstwy, która powstrzymuje reagowanie materiału w organizmie ludzkim. 
Jednym z pierwiastków dobrze tolerowanych przez organizm jest krzem, który charakteryzuje 
się również stosunkowo wysoką odpornością na korozję. Przydatność warstwy SiO2  jako 
bariery zabezpieczającej stop Ni-Ti przed oddziaływaniem  płynów fizjologicznych człowieka 
zweryfikowano w badaniach własności mechanicznych i elektrochemicznych. 
 
 
2. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ  

 
Do badań zastosowano równowagowy stop Ni-Ti o zmodyfikowanej powierzchni 

(polerowanie elektrochemiczne, pasywacja chemiczna, warstwa SiO2 – metoda zol-żel). 
Wszystkie próbki przed badaniami zostały poddane również procesowi sterylizacji parą wodną 
pod ciśnieniem w autoklawie (T=135°C).  

W ramach badań własności mechanicznych przeprowadzono pomiary nanotwardości oraz 
adhezji do podłoża warstwy SiO2 metodą scratch-test. Do tego celu zastosowano platformę 
otwartą wyposażoną w UltraNanoindentation Tester oraz Micro - Combi - Tester firmy CSM 
zgodnie z normą. Z kolei w ramach badań własności elektrochemicznych przeprowadzono 
badania potencjodynamiczne oraz impedancyjne. Badania realizowano z wykorzystaniem 
systemu pomiarowego AutoLab PGSTAT 302N wyposażonego w moduł FRA2. Elektrodę 
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odniesienia stanowiła nasycona elektroda kalomelowa (NEK), natomiast elektrodą 
pomocniczą był drut platynowy (d = 1mm). Pomiary przeprowadzono w roztworze Tyrode’a 
w temperaturze T = 37 ± 1°C, pH = 6,8 ± 0,2. 

 
3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ 

 
 Uzyskane w ramach badań mechanicznych wyniki pomiaru nanotwardości w zależności od 
sposobu przygotowania powierzchni wynosiły odpowiednio: powierzchnia polerowana 
i pasywowana -  288 HV1; warstwa SiO2 – 258 HV. Całkowita delaminacja warstwy SiO2 
następowała średnio przy wartości LC2 =19,8 N. Charakterystyczne wielkości opisujące 
odporność na korozję wżerowa uzyskane w ramach badań potencjodynamicznych zestawiono  
w Tabeli 1., natomiast badań impedancyjnych w Tabeli 2. 
 

Tabela 1. Wyniki badań potencjodynamicznych 
Rodzaj próbki Ekor, mV Rp, kΩ∙cm2 ikor , µΩ/cm2 Etr, mV 
Polerowana -58 256 0101 1212 
Pasywowana +29 250 0,104 1404 

Z warstwą SiO3 -366 2220 0,011 - 
 

Tabela 2. Wyniki badań impedancyjnych 
Rodzaj próbki Rs, 

Ω 
Cpore, 

µF 

Rpre, 
kΩ 

Rct, 
kΩ 

Y0 n EOCP, 
mV 

W, 
µΩ 

Cdl, 
µF 

Polerowana 68 - - 481 0,1333E-4 0,92 +60 40 - 
Pasywowana 67 24 75 500 0,6909E-4 0,72 +125 - - 

Z warstwą SiO3 68 2 270 6040 - - +144 - 14 
 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że stop Ni-Ti z naniesioną warstwą SiO2 
charakteryzuje się całkowitą odpornością na korozję wżerową w roztworze Tyrode’a. 
Uzyskane wartości obciążeń krytycznych podczas badań adhezji wykazały bardzo dobre 
przyleganie warstwy SiO2 do powierzchni stopu Ni-Ti w stosunku do innych biomateriałów 
metalowych, takich jak stal AISI 316L czy stop Ti-6Al-7Nb [3]. 
 Podsumowując, przeprowadzone badania jednoznacznie wykazały, że warstwa SiO2 jest 
przydatna i w sposób zdecydowany poprawia biokompatybilność stopu Ni-Ti w środowisku 
tkanek i płynów fizjologicznych człowieka. 
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