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41.
SPOSÓB WYTWARZANIA
DYFUZYJNYCH WARSTW
AZOTKU TYTANU NA
ELEMENTACH WYKONANYCH
ZE STOPU NiTi

Sposób wytwarzania dyfuzyjnych warstw azotku tytanu
na elementach wykonanych ze stopu NiTi
STAN OBECNY
Obecny postêp w dziedzinie wykorzystywania
biomateria³ów w medycynie sprawia, i¿ tworzone
produkty biomedyczne s¹ coraz doskonalsze
i efektywniejsze w dzia³aniu zwi¹zanym
z leczeniem schorzeñ i kompensacj¹ zaburzeñ
mechanizmów fizjologicznych organizmu. Wœród
„inteligentnych” biomateria³ów odznaczaj¹cych siê
pamiêci¹ kszta³tu wykorzystywanych w medycynie
wyró¿niamy stopy niklowo-tytanowe (NiTi).
Wa¿nym aspektem jest ochrona zewnêtrznej
powierzchni takich biomateria³ów przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a co wa¿ne
z punktu widzenia medycznego, przed
przenikaniem jonów niklu z pod³o¿a NiTi do
organizmu cz³owieka, przy wykorzystaniu
zewnêtrznej warstwy ochronnej wytwarzanej na
powierzchni stopu. Warstwa taka zwiêksza te¿
biokompatybilnoœæ materia³u oraz nadaje mu
w³aœciwoœci antykorozyjne. Problemem
wspó³czesnych sposobów otrzymywania takiej
warstwy ochronnej na biomateria³ach NiTi polega
m.in. na braku efektywnego przeprowadzenia
procesu powlekania biomateria³u bez zmiany
kluczowych jego w³aœciwoœci wa¿nych z punktu
widzenia zdrowia pacjenta. Co wiêcej
niedogodnoœci¹ takich metod jest fakt, ¿e
wytwarzane nimi warstwy ochronne np. azotkowe
s¹ stosunkowo grube i zawieraj¹ podwarstwê
z³o¿on¹ z kruchej fazy miêdzymetalicznej Ti2Ni,
wp³ywaj¹c negatywnie na zjawisko pamiêci
kszta³tu. Tak otrzymane warstwy ochronne pomimo
poprawy odpornoœci korozyjnej, twardoœci
i ograniczenia przenikania niklu z pod³o¿a, nie
mog¹ byæ stosowane do poprawy
biokompatybilnoœci stopów NiTi przeznaczonych
na implanty.

NOWE ROZWI¥ZANIE - NOWE
MO¯LIWOŒCI
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
dyfuzyjnych warstw azotku tytanu na elementach
wykonanych ze stopu NiTi, warunkuj¹cych poprawê
w³aœciwoœci korozyjnych i mechanicznych stopu,
zdolnego do odkszta³ceñ mechanicznych
zwi¹zanych z indukowaniem efektów pamiêci

ZALETY ROZWI¥ZANIA
proces azotowania jarzeniowego prowadzony jest
w stosunkowo niskiej temperaturze i krótkim czasie
od 15 do 60 minut;
technologia nie pozwala na wytworzenie
niepo¿¹danej podwarstwy w postaci kruchej fazy
miêdzymetalicznej Ti2Ni oraz nie dopuszcza do
wyst¹pienia wiêkszych zmian w strukturze samego
stopu NiTi;
proces gwarantuje wytworzenie trwa³ej warstwy
azotku tytanu chroni¹cej stop NiTi przed agresywnym
dzia³aniem czynników œrodowiska zewnêtrznego,
nadaj¹c w³aœciwoœci antykorozyjne powierzchni
biomateria³u i zapewniaj¹cej poprawê w³aœciwoœci
nadsprê¿ystych stopu.

kszta³tu, polegaj¹cy na tym, ¿e element wykonany
ze stopu NiTi o sk³adzie chemicznym zbli¿onym do
równoatomowego poddaje siê procesowi
azotowania jarzeniowego. W kolejnym etapie
element z wytworzon¹ na nim warstw¹ azotku
tytanu ch³odzi siê od temperatury procesu do
temperatury otoczenia, w atmosferze gazu
ochronnego, korzystnie azotu. Bezpoœrednio przed
procesem azotowania jarzeniowego, z powierzchni
elementu wykonanego ze stopu NiTi usuwa siê
warstwê tlenku tytanu z powierzchni biomateria³u.
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