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MOŻLIWO ŚCI ŁĄCZENIA ZDEFEKTOWANYCH DRUTÓW 
Z PAMI ĘCIĄ KSZTAŁTU 

 

Streszczenie 
 

Wstęp i cel: Praca została poświecona próbie reperacji drutów NiTi, które z różnych przyczyn  
uległy uszkodzeniu  i deformacji. W dotychczasowej literaturze, Autorzy nie napotkali na infor-
macje dotyczące reperacji elementów wykonanych z materiału z pamięcią kształtu. Połączeń do-
konano metodą spawania w osłonie argonu, lutowania, oraz zgrzewania. Zakres pracy obejmuje 
badania metalograficzne makro i mikroskopowe struktury oraz mechaniczne: statyczną próbę 
rozciągania, pomiar twardości spoiny. 
Materiał i metody: Do badań zostały wytypowane druty ortodontyczne z pamięcią kształtu  fir-
my  Rematitan-Dentaurum®, oraz Nitanium-Ortho-Organizers®. Do obserwacji makroskopo-
wych wybrano najbardziej charakterystyczne próbki uzyskane metodą różnego połączenia drutów 
NiTi. Badania spoin dokonano za pomocą mikroskopu stereoskopowego przy powiększeniu 7,5×. 
Wyniki: Metalografia makroskopowa - wniosła rzetelne informacje o kształcie i wielkości spoin. 
Badania mikroskopowe natomiast pozwoliły ocenić ciągłość połączenia - linię zwarcia-
przylegania drutów NiTi w aspekcie różnych połączeń. 
Wniosek: W kontekście badań wytrzymałościowych najbardziej właściwą metodą reperacji dru-
tów NiTi jest spawanie ewentualnie lutowanie. Mniejsza twardość spoiny skutkuje podwyższoną 
plastycznością połączenia. 

Słowa kluczowe: Inżynieria materiałowa, ortodoncja, druty z pamięcią kształtu, wytrzymałość. 
(Otrzymano: 28.03.2014; Zrecenzowano: 30.03.2014; Zaakceptowano: 05.05.2014) 

 
POSSIBILITIES OF JOINING DEFECTED WIRES 

WITH THE MEMORY OF SHAPE 
 

Abstract 
 

Introduction and aim: The paper was dedicated to try to repair NiTi wires, which for various 
reasons have been damaged and deformed. In the prior literature, the Authors have not found the 
information on repairing components made of a shape memory material. Connections made by 
welding argon, soldering and welding. The scope of the paper includes studies of macro and 
microscopic metallographic structure and mechanical: the static tensile test, hardness 
measurement of the weld. 
Material and methods: The study had been selected orthodontic wires, shape memory company 
Rematitan-Dentaurum ®, and Nitanium-Ortho Organizers ®. To observe the most characteristic 
macroscopic were selected samples obtained by using the different connections NiTi wires. Weld 
testing was performed using a stereoscopic microscope at a magnification of 7.5×. 
Results: The macroscopic metallography has been brought some reliable information about the 
shape and size of welds. But microscopic study allowed to evaluate the continuity of the 
connection - the line short-adhesion NiTi wires in terms of different connections. 
Conclusion: In the context of endurance tests, the most appropriate method of repair NiTi is wire 
welding or soldering. The smaller the hardness of the weld resulting in increased plasticity 
connection.  
Keywords: Materials engineering, orthodontics, shape memory wires, strength. 
(Received: 28.03.2014; Revised: 30.03.2014; Accepted: 05.05.2014)  
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1. Wstęp i cele 
 
 Materiał inteligentny nie posiada jednej powszechnie akceptowanej definicji. Najczęściej defi-
niuje się go, jako materiał, który jest zdolny do  reagowania na bodźce zewnętrzne przez istotną 
zmianę swych właściwości dla pożądanego efektu [3]. 
 Zjawisko pamięci kształtu oparte jest na przemianie martenzytycznej. Przemiana martenzy-
tyczna jest przemianą pierwszego rodzaju, więc zachodzi poprzez zarodkowanie nowej fazy                
i rozrost  zarodków. Jej głównymi cechami jest bezdyfuzyjność oraz charakter przemieszczenio-
wy. Określenie „bezdyfuzyjna” oznacza, że nie wymaga ona dyfuzji atomów na duże odległości, 
więc w jej trakcie nie zachodzi migracja poprzez granice rozdziału fazy macierzystej i martenzy-
tycznej [2], [8]. 
 Stopy z pamięcią kształtu są unikatową klasą stopów metali. Wśród tych materiałów ponad 
90% komercyjnych zastosowań mają stopy na osnowie NiTi, wykazujące nie tylko silniejszy 
efekt, ale także najlepsze właściwości mechaniczne. 
 Spośród dużej liczby dostępnych metali jedynie niewiele z nich znalazło zastosowanie klinicz-
ne. Wynika to z ostrych kryteriów stawianych implantom, a dotyczących spełnienia  biologicz-
nych wymogów w procesie leczenia, w tym biologicznej przyswajalności i braku toksycznego 
oddziaływania.  
 Pierwsze badania nad biologiczną przyswajalnością stopów NiTi prowadzane na psach przez 
Castelemana i współpracowników  wykazały  ich korzystne zachowanie i możliwość stosowania 
jako implanty [1]. 
 Druty łukowe wykonane ze stopu NiTi mocowane są do zębów w celu korekty wadliwego 
zgryzu. Zastępują one dotychczas stosowane druty stalowe. Druty ze stopów NiTi w stanie mar-
tenzytycznym są spłaszczone przez walcowanie, uzyskując 30% stopień odkształcenia. Jest to 
stan pseudosprężystości i druty te cechuje duża sprężystość. Istotną zaletą drutów NiTi, w porów-
naniu z drutami ze stali, jest 6-krotnie mniejszy moduł sprężystości, dzięki czemu przy tej samej 
wartości ugięcia, dla drutu NiTi uzyskuje się znacznie mniejsze działanie sił. Z klinicznego punk-
tu widzenia oznacza to, że drut z nitinolu wywiera mniejszą siłę nacisku na zgryz od drutu stalo-
wego [5].  
 Praca została poświecona próbie reperacji drutów NiTi, które z różnych przyczyn  uległy 
uszkodzeniu  i deformacji. W związku ze swoim zastosowaniem, często ulegają one także znisz-
czeniu, a koszty naprawy zwykle ponosi pacjent. W dotychczasowej literaturze nie natrafiono na 
zbyt wiele informacji dotyczących reperacji elementów wykonanych z materiału z pamięcią 
kształtu. Obecnie znane są różne metody łączenia materiałów metalicznych, a problemem 
staje się nie to, jak połączyć ale jaką metodę wybrać. Podczas gdy człowiek epoki brązu wy-
bierał pomiędzy opasaniem, a wklinowaniem, dzisiejszy inżynier być może znajdzie cztery 
albo pięć sposobów, jednakowo użytecznych [3]. 
 
2. Materiał i metody 
 
 O doborze drutów do wykonania próbek do badań zadecydowały względy  dostępności 
oraz ceny materiału.  Do badań zostały wytypowane druty ortodontyczne z pamięcią kształtu  
firmy  Rematitan-Dentaurum®, oraz Nitanium-Ortho-Organizers®. Druty o przekroju prostokąt-
nym (0,5mm × 0,6 mm ) przedstawione na rysunku 1. 
 
2.1. Materiały przeznaczone do badań 
 
 Wyniki przeprowadzonej analizy składu chemicznego badanych materiałów przedstawiono  
w tablicy 1.  
 Uzyskane wartości dotyczące składu chemicznego są zbliżone do podanych przez producen-
tów. Pomimo podobnych składów chemicznych drutów NiTi, wykazują one zróżnicowane wła-
ściwości korozyjne (wg Huanga) [2].  
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 Do oceny składu chemicznego drutów wykorzystano mikroanalizator rentgenowski ISIS 300 
firmy Oxford [6], [7]. Do badań przygotowano 15 próbek dla poszczególnych połączeń. W sumie 
poddano badaniom 100 próbek. 
 

 
 

Rys. 1. Widok ogólny próbek do badań przed łączeniem 
Źródło: Zdjęcia wykonane przez Autorów 

 

Fig. 1. General view of the test samples before the merger 
Source: Photos made by the Authors 

 
     Tab. 1. Skład chemiczny drutów przeznaczonych do badań 
     Tab. 1. Chemical composition of wires to be tested 
 

wg Standaryzacji 
Pierwiastek Ti Ni 
Rematitan Reszta 50-60% 
Nitanium 43,7% 56,3% 

wg Analizy chemicznej 
Pierwiastek Ti Ni 
Rematitan 43,7% 56,3% 
Nitanium 43,9% 56,1% 

      Źródło: Praca Autorów 
      Source: Elaboration of the Authors 
 
2.2. Sposoby reperacji – łączenia drutów z pamięcią kształtu 
 
 Spawarkę i proces spawania przedstawiono na rysunku  2. 
 

(a)   (b)  
 

Rys. 2. (a) Spawarka Denta-Puk, (b) Proces spawania  
Źródło: Zdjęcia wykonane przez Autorów 

 

Fig. 2. (a) Welding machine Denta-Puk, (b) The welding process 
Source: Photos made by the Authors 
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2.2.1. Spawanie 
 
 Spawanie drutów ortodontycznych Ni-Ti przeznaczonych do badań przeprowadzono na spa-
warce typu DentaPuk. Długość objętej spoiny łukiem elektrycznym wyniosła 5 mm. Zabieg spa-
wania prowadzono w atmosferze argonu w celu uniknięcia wad powstałych w atmosferze utlenia-
jącej powietrza, takich jak pustki i pęknięcia powierzchniowe oraz wady w budowie strukturalnej 
spoiny (Rys. 1).  
 Podczas zetknięcia końcówki elektrody z obrabianym przedmiotem zamyka się obwód 
elektryczny i automatycznie uruchamia proces spawania. Łuk świetlny „wyciąga” się po-
cząwszy od punktu zetknięcia. Punkt spawania o średnicy 0,4 mm powoduje topnienie metalu 
i powstaje stabilny obszar łączenia. Poprzez kąt, pod którym elektroda dotyka obrabiany 
przedmiot, wywierany jest przepływ energii podczas spawania. W ten sposób można sterować 
spawaniem w żądanym kierunku - pokazano na rysunku 3. 
 

a)  b)  
 

Rys. 3. Lutowanie: (a) połączony materiał metodą lutowania, (b) przebieg procesu lutowania 
Źródło: Zdjęcia wykonane przez Autorów 

 

Fig. 3. Soldering: (a) connected by soldering material, (b) soldering process 
Source: Photo made by the Authors 

 
2.2.2. Lutowanie 
 
 Druty ortodontyczne zespolono lutowiem CoCrMo, w przedziale termicznym 1100-1200°C. 
Energię potrzebną do roztopienia lutowia uzyskano dzięki ręcznemu palnikowi gazowemu. 
Problemem jest za wysoka bądź za niska temperatura mogąca doprowadzić do przegrzania 
całości konstrukcji, do niedokładnego roztopienia lutowia oraz nawęglenia miejsca łączenia,  
a tym samym do nietrwałego zespolenia.  
 Zastosowany zakres temperatur łączenia powodować może dalej zmiany powierzchniowe i 
strukturalne. Mechanizm łączenia ma charakter dyfuzyjny, skutkuje to bardzo wytrzymałym połą-
czeniem. Stanowisko do lutowania przedstawiono na rysunku 4.  
 
2.2.3. Zgrzewanie 
 
  W celu połączenia materiału do badań metodą zgrzewania, zostało wykorzystane urządze-
nie S-U- Dentafix, z zastosowaniem parametrów: natężenie prądu równe 4A, natomiast czas 
utrzymania elektrod na zgrzewanym elemencie to 0,4s. Jest to klasyczna zgrzewarka oporowa 
stosowana w laboratoriach protetycznych. Urządzenie jest proste w obsłudze, a proces łącze-
nia krótki. Zastosowana metoda zgrzewania polegała na miejscowym termicznym uplastycz-
nieniu NiTi, a następnie ich docisku. Jako elektrody zastosowano pręty miedziane zakończo-
ne ostrzem.   
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(a)   (b)  
Rys. 4. Przeprowadzanie procesu zgrzewania: (a) urządzenie do zgrzewania,  

(b) miejsce docisku miedzianych elektrod 
Źródło: Zdjęcia wykonane przez Autorów 

Fig. 4. Performing the fusion process: (a) fusion apparatus, 
 (b) place pressure copper electrodes 

Source: Photo made by the Authors 
 
3. Wyniki 
 
 Poprzez procesy łączenia drutów NiTi różnymi metodami otrzymano próbki zespolonych dru-
tów, które przedstawiono na rysunku 5.  
 

 
 

Rys. 5. Widok ogólny połączonych próbek 
Źródło: Zdjęcie wykonane przez Autorów 

Rys. 5. A general view of the combined samples 
Source: Photo made by the Authors 

 
3.1. Badania makroskopowe 
 
 Do obserwacji makroskopowych wybrano najbardziej charakterystyczne próbki uzyskane me-
todą różnego połączenia drutów NiTi. Badania spoin dokonano za pomocą mikroskopu stereosko-
powego przy powiększeniu 7,5 razy. Wyniki obserwacji zamieszczono na rysunku 4. 
 W połączeniu spawanym już przy powiększeniu 20 razy zaobserwować można dobrą jedno-
rodność strukturalną. Brak nieciągłości sugeruje sprawne połączenie. Niewielki obszar strefy 
wpływu ciepła jest dodatkowym atutem tej metody. Badania metalograficzne na poziomie pod-
stawowym obrazują całość połączenia oraz brak większych powierzchniowych defektów struktu-
ralnych. 
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(a)  

(b)  

(c)  
 

Rys. 4. Widok makroskopowy otrzymany przy zastosowaniu różnych metod łączenia:  
(a) spawanie, (b) lutowanie, (c) zgrzewanie, widok makroskopowy 

Źródło: Zdjęcia wykonane przez Autorów 

Fig. 4. Macroscopic view obtained by various methods of connection:  
(a) welding; (b) soldering; (c) bonding, macroscopic view 

Source: Photo made by the Authors 
 

   
 W połączeniu lutowanym zaobserwować można nieciągłość w spoinie oraz brak przylegania 
do siebie łączonych powierzchni. Może to być efektem  niedokładnego wypełnienia  lutowiem, 
co skutkowało wystąpieniem  naprężeń wewnętrznych, a co za tym idzie destrukcji obszaru połą-
czenia. 
 W połączeniu zgrzewanym, już przy małych powiększeniach, w niewytrawionej próbce widać 
nierówne rozmieszczenie punktów przyłożenia elektrody. Ma to wpływ na różne co do wartości 
przenoszenie sił zewnętrznych, a co za tym idzie zmiany mechaniczne.  
 
3.2. Badania mikroskopowe  
 
 Metalograficzne badania mikroskopowe wykonano w celu oceny strukturalnej i ciągłości połą-
czenia drutów NiTi spawanych, lutowanych i zgrzewanych. Zgłady do obserwacji przygotowano 
metodą klasyczną [4]. Do oceny ciągłości połączenia próbki obserwowano bez udziału odczynni-
ka trawiącego. Obserwowano za pomocą metalograficznego mikroskopu NEOPHOT 2, przy po-
większeniu 50×. Wyniki badań zamieszczono na rysunku 5. 
 Badania mikroskopowe potwierdziły największą jednorodność i ciągłość połączenia metodą 
spawania w osłonie argonu. Przy powiększeniach 50× wyraźnie widać znikomą strefę wpływu 
ciepła oraz bardzo małą strefę przetopu. Na granicy spoiny i materiału rodzimego 
nie zarejestrowano zmian strukturalnych, tylko niewielką strefę przetopu. Brak widocznych pęk-
nięć „zimnych” i „gorących”, czyni tę metodę  najbardziej przydatną i pożądaną tytułem stosowa-
nia w protetyce stomatologicznej. 
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(a)  
 

(b)  
 

(c)  
 

Rys. 5.  Przekrój poprzeczny uzyskanych połączeń, przy powiększeniu 50× 
(a) spawanie, (b) lutowanie, (c) zgrzewanie 
Źródło: Zdjęcia wykonane przez Autorów 

Fig. 5.  The cross section of calls received at a magnification of 50× 
(a) welding; (b) soldering; (c) bonding, 

Source: Photo made by the Authors 
   
 Podczas obserwacji połączenia lutowanego zarejestrowano liczne pory w spoinie oraz na gra-
nicy lutowia i materiału łączonego. Tego typu ubytki mogą stanowić ogniska korozji szczelino-
wej, a w konsekwencji doprowadzić do obniżenia wytrzymałości mechanicznej całości konstruk-
cji. 
  W połączeniu zgrzewanym, oprócz nierównomiernych punktów zgrzewu, co potwierdziło 
badanie  zaobserwowano poprzeczne pęknięcia w miejscu styku z elektrodą. Może to być wyni-
kiem różnicy współczynnika rozszerzalności termicznej. Nierówność zgrzewu oraz widoczne 
krawędzie materiału łączonego niekorzystnie wpływają na własności mechaniczne całości kon-
strukcji. 
 
3.3. Statyczna próba rozciągania 
 
 Próbę rozciągania przeprowadzono na standardowej maszynie wytrzymałościowej marki IN-
STRON. Próba polega na powolnym rozciąganiu z zadaną stałą prędkością odpowiednio przygo-
towanej próbki prostokątnej. Zasady przygotowania próbek, przeprowadzenia badania oraz opra-
cowania wyników są precyzyjnie opisane w PN-EN 10002-1:2004.  
 Próbki zostały umieszczone odpowiednio w szczękach, rejestrowano wydłużenie względne 
długości początkowej próbki.  Wydłużenie względne mierzono na odcinku L0=150mm. Odległość 
między uchwytami wynosiła 185 mm.  
 Wykres zależności odkształcenia od obciążenia wyznaczony w trakcie statycznej próby roz-
ciągania i przedstawiono na rysunku 6. 
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Rys. 6. Wykres zależności odkształcenia od obciążenia wyznaczony w trakcie statycznej próby rozciągania 
Źródło: Opracowanie własne Autorów 

Fig. 6. A plot of the deflection of the load determined during the static tensile 
Source: Elaboration of the Authors 

 
 Celem pomiaru rozciągania była ocena parametrów mechanicznych materiału, w strefie 
wpływu ciepła i obszarze łączonym, jak i poza nimi. Z uwagi na fakt, że istnieją ścisłe korela-
cje pomiędzy twardością materiału, a jego wytrzymałością, pomiar taki pozwoli ocenić przy-
datność konstrukcji łączonej jako całości. 
 Wytrzymałość na rozciąganie wyznaczono zarówno na podstawie statycznej próby rozcią-
gania, jak i obliczeń – zależności od twardości. Wyniki zestawiono na rysunku 7. 
 W ocenie wytrzymałościowej, najbardziej zadowalający wynik daje metoda spajania dru-
tów przy pomocy lutowia (CoCrMo), oraz spawania. Tytułem oceny wytrzymałości na roz-
ciąganie materiału rodzimego w stosunku do spajanego zarejestrowano wartości; dla materia-
łu rodzimego 110 N/mm2, natomiast dla najlepszych połączeń 100-106 N/mm2. 

 

 
 

Rys. 7. Porównanie wytrzymałości na rozciąganie wykonanych połączeń 
Źródło: Opracowanie własne Autorów 

 

Fig. 7. Comparison of tensile strength of the connections made 
Source: Elaboration of the Authors 
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3.4. Pomiar twardości  
 
 Badanie mikrotwardości metodą Vickersa wykonano przez wciskanie diamentowego ostrosłu-
pa czworokątnego (kąt bryły136°) w płaską powierzchnię. Próbka do pomiaru została odpowied-
nio przygotowana poprzez; szlifowanie i polerowanie. Powierzchnia nie wykazywała żadnych 
skaz, rys ani zmatowień. 
  Pomiar wykonano za pomocą mikrotwardościomierza 401/401 MVD firmy Wolpert Wilson 
instruments. Mikrotwardość Vickersa µHV0,2 oznaczono przy obciążeniu 1,96 N w czasie działa-
nia obciążenia całkowitego 15 sekund. Każdy wynik był średnią 10 pomiarów. Błąd względny 
pomiaru twardości wynosił ±0,2 N/mm2. Zmierzone wartości twardości poszczególnych połączeń 
zestawiono na rysunku 8. 
 

 
 

Rys. 8. Porównanie twardości badanych połączeń 
Źródło: Opracowanie własne Autorów 

Fig. 8. Comparison of the hardness of the tested connections 
Source: Elaboration of the Authors 

 
 Miejsca wykonania odcisku wybrano przy zachowaniu odległości od brzegu odcisku do 
krawędzi przedmiotu, oraz pomiędzy sąsiadującymi odciskami większą niż 2mm [4]. Zbada-
no punkty drutu macierzystego (nie objętego spoiną), strefę wpływu ciepła oraz miejsce spo-
jenia (Rys. 9). 
 

 
Rys. 9. Miejsca pomiaru twardości badanych połączeń  

Źródło: Opracowanie własne Autorów 
Fig. 9. Miejsca pomiaru twardości badanych połączeń  

Source: Elaboration of the Authors 
 
 

 Ogólnie, duża zmiana twardości powoduje zmianę właściwości sprężystych i plastycznych, 
co może skutkować nierównomiernym przenoszeniem sił, a w następstwie powodować wy-
stępowanie naprężeń pomiędzy spoiną, a materiałem łączonym.  
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4. Wnioski 
 
 Przedstawione badania pozwoliły zdecydowanie wybrać metodę spojenia drutów ortodon-
tycznych - nitinoli po uszkodzeniach mechanicznych w oparciu o ocenę strukturalną 
i mechaniczną.  
 Metalografia makroskopowa - wniosła rzetelne informacje o kształcie i wielkości spoin. 
Badania mikroskopowe natomiast pozwoliły ocenić ciągłość połączenia –linię zwarcia-
przylegania drutów NiTi w aspekcie różnych połączeń. 
 Można wnosić, że w kontekście badań wytrzymałościowych najbardziej właściwą metodą 
reperacji drutów NiTi jest spawanie ewentualnie lutowanie. Trafność wyboru tych metod po-
twierdzają właściwości wyznaczone w strefie połączenia. Mniejsza twardość spoiny skutkuje 
podwyższoną plastycznością połączenia.  
 Przy wyborze lutowania – jako metody naprawy stopu NiTi należy zwrócić uwagę na  
skład chemiczny stopu, który jest bardzo istotny w tego typu połączeniach.  
 Koszty związane z  reperacją są niższe, od kosztów całkowitej wymiany elementów 
w aparacie.  
 Badania korozyjne są w toku i wyniki ukarzą się za niedługo w kolejnej publikacji. Bada-
nia korozji prowadzono w  sztucznej ślinie, sztucznej krwi, oraz w płynie Ringera.  
 
Podziękowania: Składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w tą pracę, współauto-
rowi prof. Maciejowi Hajduga za cenne uwagi i wskazówki udzielane podczas pisania niniejszej pra-
cy. Pragnę również podziękować pracowni „Eweldent” za udostępnienie niezbędnego warsztatu pra-
cy, oraz rodzinie za wyrozumiałość i wsparcie.  
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