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REZUMAT
Obiective. În studiul de faţă am evaluat comparativ rezistenţa la coroziune a trei tipuri de aliaje metalice 
(două de NiCr şi unul de CoCr) utilizate în protetica fi xă.
Material şi metodă. Eşantioanele (codifi cate A, B, C) de formă formă circulară, cu dimensiuni 13 x 1,5 mm, 
şlefuite şi lustruite, au fost introduse în salivă artifi cială Fusayama Meyer, la pH = 5,2, la temperatura de 
37 ± 0,5°C, fi ind testate din punct de vedere al rezistenţei la coroziune cu un Potenţiostat/Galvanostat (model 
PARSTAT 4000, producător Princeton Applied Research).
Rezultate. Potenţialul de circuit deschis Eoc [mV] a variat între 21,316 şi 5,75. Potenţialul de coroziune Ecor 
[mV] a fost cuprins între -73,536 şi -395,662, iar densitatea curentului de coroziune icor [A/cm2] a fost cu-
prinsă între 1,237 x 10-6 şi 905,13 x 10-9.
Concluzii. Cea mai bună comportare la coroziune în saliva artifi cială Fusayama Meyer cu pH = 5,2 la o tem-
p eratură de 37 ± 0,5°C este cea a aliajului A, urmat de aliajul C.

Cuvinte cheie: coroziune, aliaje dentare, edentaţie parţială, salivă artifi cială, pH

ABSTRACT
Objectives. In this study we evaluated corrosion resistance of three types of metal alloys (two NiCr and one 
CoCr).
Methods. Samples (coded A, B, C) of circular shape, with dimensions 13 x 1.5 mm, sanded and polished, were 
introduced in Fusayama Meyer artifi cial saliva at pH 5.2 and 37 ± 0.5°C and tested in terms of corrosion resistance 
with a potentiostat/galvanostat (model 4000 PARSTAT, Princeton Applied Research).
Results. Open circuit potential EOC [mV] ranged between 21.316 and 5.75. Corrosion potential Ecor [mV] was 
between -73.536 and -395.662, and the corrosion current density icor [A/cm2] was between 1.237 x 10-6 and 
905.13 x 10-9.
Conclusion. The best corrosion behavior in Fusayama Meyer artifi cial saliva at pH 5.2 and at a temperature of 
37 ± 0.5°C is the alloy A, followed by the alloy C.

Keywords: corrosion, dental alloys, partial edentulism, artifi cial saliva, pH

INTRODUCERE

Edentaţia parţială redusă poate benefi cia de rea-
bilitare prin restaurări protetice fi xe fi zionomice, cu 
suport metalic din aliaje de NiCr sau CoCr.

Succesul pe termen lung al materialelor utilizate 
în protetică pentru înlocuirea dinţilor absenţi de-

pinde de capacitatea lor de a se integra în mediul 
gazdă, dovedindu-şi astfel biocompatibilitatea bio-
lo gică, mecanică şi morfologică faţă de ţesuturile 
înconjurătoare vitale. (1)

Biocompatibilitatea presupune ca materialul 
respectiv să nu irite structurile înconjurătoare, să nu 
ducă la apariţia unui răspuns infl amator sau a unei 
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reacţii alergice din partea organismului şi să nu eli-
bereze ioni toxici.

Coroziunea este unul dintre parametrii care de-
ter mină biocompatibilitatea aliajelor dentare. (2)

Comportarea şi rezistenţa unui aliaj metalic cu 
destinaţie stomatologică la procesul de coroziune 
este dictată de factori precum compoziţia chimică a 
aliajului, natura suprafeţei acestuia, microstructura 
(prezenţa imperfecţiunilor de tipul defectelor struc-
turale sau a fi surilor), pH-ul mediului în care este 
aplicat, temperatura, conţinutul în oxigen. (3-13)

Coroziunea este determinată de procesele de 
transfer de masă şi de procesele de transfer de sar-
cină. Coroziunea se clasifi că, în funcţie de me ca-
nismul predominant, în:

 – coroziune chimică, în care sunt preponderente 
procesele de transfer de masă, iar procesul de 
distrugere a metalelor şi aliajelor se realizează 
în urma interacţiunii cu gaze uscate, cu di-
ferite lichide care nu au conductibilitate elec-
trică şi cu majoritatea substanţelor organice;

 – coroziune electrochimică, în care sunt pre-
pon derente procesele de transfer de sarcină, 
iar degradarea metalelor şi aliajelor se reali-
zează în soluţii de electroliţi. 

Coroziunea chimică şi coroziunea electrochimică 
sunt procese care se produc la interfaţa dintre metal 
şi mediu; ele se înscriu în categoria reacţiilor ete ro-
gene şi sunt guvernate de legile generale ale acestor 
reacţii.

Comportamentul la coroziunea electrochimică 
al aliajelor dentare pe bază de CoCr şi NiCr depinde 
în principal de procentul de Cr şi Mo din aliaj. (14) 
În aliajele comerciale, procentul de Cr şi Mo va-
riază între 11-25%, respectiv între 0 şi 10% (fracţii 
masice). (15)

Defectele de turnare ale aliajelor includ în prin-
cipal porozităţi datorate contracţiei, incluziunilor, 
microfi surilor şi structurilor dendritice. (16) Există 
puţine lucrări care să raporteze infl uenţa proce du-
rilor de turnare asupra rezistenţei la coroziune a 
alia jelor dentare. (17,18)

OBIECTIVE

Ne-am propus să evaluăm experimental din 
punct de vedere al rezistenţei la coroziune elec tro-
chimică trei aliaje utilizate în protetica dentară fi xă.

MATERIAL ŞI METODE

Materialele investigate sunt două tipuri de aliaje 
pe bază de NiCr şi un aliaj de CoCr (Tabelul 1).

TABELUL 1. Tipul şi codifi carea materialelor testate pentru 
evaluarea rezistenţei la coroziune
Aliaj NiCr CoCr
Codifi care NiCr-M NiCr-B CoCr
Tip A B C

În laboratorul de tehnică dentară au fost realizate 
eşantioane experimentale din materialele inves ti-
gate de formă circulară şi dimensiuni 13 x 1,5 mm, 
care au fost şlefuite pe hârtii metalografi ce cu abra-
zivitate 600-2.000 microni şi apoi lustruite cu aju-
torul unei suspensii cu particule de 1 μm de Al2O3.

Tehnica aleasă pentru determinarea rezistenţei 
la coroziune a fost cea a polarizării liniare. Trasarea 
curbelor de polarizare s-a efectuat respectând ur-
mătorii paşi:

 – S-a măsurat potenţialul de circuit deschis 
(EOC), pe o durată de 12 ore.

 – S-au trasat curbele de polarizare poten ţio di-
namice de la -1 V (vs OC) la +1 V (vs SCE), 
cu o rată de scanare de 0,1 mV/s.

Testele de evaluare a rezistenţei la coroziune au 
fost realizate cu un Potenţiostat/Galvanostat (model 
PARSTAT 4000, producător Princeton Applied 
Research), iar curbele potenţiodinamice au fost 
achiziţionate cu soft-ul VersaStudio.

Pentru realizarea testelor am utilizat o celulă de 
coroziune compusă dintr-un electrod saturat de 
calomel (SCE) drept electrod de de referinţă, un 
electrod din platină cu rol de electrod de înregistrare 
şi un electrod de lucru reprezentat de eşantioanele 
investigate (respectiv aliajele NiCr şi CoCr). Eşan-
tioanele au fost montate pe un suport din tefl on, 
astfel încât suprafaţa supusă coroziunii să aibă o 
arie de 1 cm2.

Testul s-a efectuat în mediul de salivă Fusayama 
Meyer cu compoziţia: 0,4 gl-1NaCl, 0,9 gl-1 KCl, 1 
gl-1 uree, 0,69 gl-1 NaH2PO4, 0,795 gl-1 CaCl2.H2O, 
la pH = 5,2 şi la temperatura 37 ± 0,5°C, conform 
stan dardului ASTM G15-97a.

REZULTATE

Variaţiile potenţialului de circuit deschis (Eoc) 
pentru aliajele investigate sunt prezentate în Gra-
fi cul 1, iar curbele de polarizare sunt prezentate în 
Grafi cul 2. 

Din curbele de polarizare au fost determinaţi 
următorii parametri ce caracterizează rezistenţa la 
coroziune a eşantioanelor investigate:

 – potenţialul de circuit deschis (Eoc);
 – potenţialul de coroziune (Ecor);
 – densitatea curentului de coroziune (icor).
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În Tabelul 2 sunt prezentaţi principalii parametri 
ai procesului de coroziune electrochimică. 

TABELUL 2. Principalii parametri ai procesului de 
coroziune

Aliaj
Eoc

[mV]
Ecor

[mV]
icor

[A/cm2]

pH = 5,2 pH = 5,2 pH = 5,2

A 40,02 -73,536 225,32 x 10-9

B 5,75 -170,11 1,237 x 10-6

C 21,316 -359,662 905,13 x 10-9

CONCLUZII

Măsurătorile electrochimice au arătat că aliajul 
A are cea mai electropozitivă valoare a potenţialului 
de circuit deschis (Eoc) în saliva artifi cială, indicând 
o bună comportare la coroziune prin formarea la 
suprafaţa aliajului a unui strat protector şi aderent. 
Următoarea valoare este cea a aliajului C, iar aliajul 
B prezintă cea mai mică rezistenţă la coroziune 
conform acestui criteriu.

Dacă luăm în considerare valoarea potenţialului 
de coroziune (Ecor), se estimează că aliajele cu 
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GRAFICUL 1. Evoluţia potenţialului de 
circuit deschis (Eoc) pentru aliajele 
investigate

GRAFICUL 2. Curbele potenţiodinamice 
ale aliajelor investigate

Potenţial, E [V vs, SCE]

Densitate de curent, I [A/cm2]
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potenţialul Ecor mai electropozitiv prezintă o mai 
bună comportare la coroziune. Conform acestui 
criteriu, aliajul A prezintă cea mai bună comportare 
la coroziune în saliva artifi cială cu pH = 5,2.

Este recunoscut că o densitate de curent de co-
roziune mică (icor) indică o bună rezistenţă la co-
roziune. Astfel, conform acestui criteriu, se observă 

că tot aliajul A prezintă cea mai mică intensitate a 
curentului de coroziune, urmat apoi de aliajul C, cu 
valori ale curentului în aceaşi scală.

Astfel, conform acestor criterii, cea mai bună 
com  portare la coroziune în saliva artifi cială 
Fusayama Meyer cu pH = 5,2 la o temperatură de 
37 ± 0,5°C este cea a aliajului A, urmat de aliajul C.
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