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Streszczenie

Zbadano wpływ albuminy i γ-globuliny osocza wo-

łowego na odporność korozyjną stopu biomedycznego 

M30NW. Pomiary korozyjne z wykorzystaniem metod 

elektrochemicznych przeprowadzono w odtlenionym 

buforowanym roztworze 0,9% NaCl o pH równym 7,4. 

Badania te przeprowadzone zostały w dniu 0 (badania 

przyspieszone korozji) i w ciągu 84 dni (badania korozji 

długoczasowej). W badaniach przyspieszonych korozji 

wyznaczono szereg wielkości charakteryzujących 

właściwości korozyjne badanego stopu M30NW: po-

tencjał korozyjny Ecor, opór polaryzacyjny Rp, szybkość 

korozji CR, gęstość prądu w obszarze pasywnym 

i0.4 oraz potencjały przebicia Eb i repasywacji Erep. 

Stwierdzono, że dodatek albuminy i γ-globuliny do 

buforowanego roztworu 0,9% NaCl powoduje niewiel-

kie pogorszenie odporności korozyjnej stopu M30NW 

w dniu 0. Pogorszenie tej odporności praktycznie nie 

zależy od rodzaju i stężenia białek. W badaniach 

korozji długoczasowej wykonywano pomiary poten-

cjału korozyjnego i charakterystyk Stern-Geary’ego. 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, 

że odporność korozyjna stopu M30NW wzrasta we 

wszystkich roztworach, z tym że w obecności albuminy 

wzrost ten jest słabszy niż w obecności γ-globuliny. 

Słowa kluczowe: biomateriały, białka, korozja,  

metody elektrochemiczne

[Inżynieria Biomateriałów 115 (2012) 32-37] 

Wprowadzenie

Wstępna ocena właściwości korozyjnych biomateriałów 

metalicznych przeprowadzana jest w warunkach laborato-

ryjnych najczęściej z zastosowaniem klasycznych metod 

elektrochemicznych w oparciu o opracowane normy krajo-

we i międzynarodowe. W ocenie tej stosowane są przede 

wszystkim roztwory NaCl oraz roztwory będące sztucznymi 

roztworami fizjologicznymi (np. roztwór Ringer’a, Tyrode’a, 

Hank’a, itp.). Roztwory te uwzględniają głównie składniki 

nieorganiczne wchodzące w skład komórek, tkanek i płynów 

ustrojowych: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HPO4
2-, H2PO4

-, HCO3
2-. 

Rzeczywiste płyny ustrojowe człowieka bogate są również 

w różne związki organiczne: kwasy nukleinowe, cukry, 

lipidy oraz białka, które mogą mieć wpływ na właściwości 

korozyjne biomateriału metalicznego. 

W literaturze opisywane są wyniki badań wpływu białek 

na właściwości korozyjne różnorodnych biomateriałów,  

w tym: Ti i jego stopów [1-3], stopów CoCr [1,4] i stali [1,3,5]. 

Badania te prowadzone są głównie w obecności białek oso-

cza krwi, z czego najczęściej stosowana jest albumina [6].  

Wnioski dotyczące wpływu białek nie są jednoznaczne. 
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Abstract

In this study we investigated the influence of bo-

vine serum albumin and γ-globulin on the corrosion 

resistance of M30NW biomedical alloy. Corrosion 

measurements using electrochemical methods were 

carried out in deoxygenated buffered 0.9% NaCl 

solution at pH of 7.4. Corrosion tests were performed 

on day 0 (accelerated corrosion test) and within 

84 days (long-term corrosion test). In accelerated  

corrosion tests numerous parameters characterizing 

the corrosion properties of investigated M30NW alloy 

were determined: corrosion potential Ecor, polarization 

resistance Rp, corrosion rate CR, passive current 

density i0.4, breakdown potential Eb and repassivation 

potential Erep. It was stated that addition of albumin 

and γ-globulin to buffered 0.9% NaCl solution causes 

a slight deterioration of corrosion resistance of M30NW 

alloy. The effect practically does not depend on the 

type and concentration of proteins. In long-term corro-

sion test were performed measurements of corrosion 

potential and Stern-Geary’s characteristics. Based on 

obtained results it was stated that corrosion resistance 

of M30NW alloy increases in all solutions, but in the 

presence of albumin, the growth is weaker than in the 

presence of γ-globulin.

Keywords: biomaterials, proteins, corrosion, electro-

chemical methods

[Engineering of Biomaterials 115 (2012) 32-37] 

Introduction

Preliminary evaluation of corrosion properties of metal-

lic biomaterials is conducted in laboratory mostly using 

conventional electrochemical methods based on national 

and international standards. In this evaluation are mainly 

applied NaCl solutions and artificial physiological solutions 

(e.g. Ringer’s, Tyrode’s, Hank’s solutions, etc.). These solu-

tions contain mainly inorganic constituents present in cells, 

tissues and body fluids: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HPO4
2-, 

H2PO4
-, HCO3

2-. The real human body fluids are also rich 

in various organic compounds: nucleic acids, sugars, lipids 

and proteins, which may affect the corrosion properties of 

metallic biomaterial.

In the literature there are some reports on the influ-

ence of proteins on the corrosion properties of various 

biomaterials: Ti and its alloys [1-3], CoCr alloys [1,4] 

and stainless steels [1,3,5]. The studies are mainly car-

ried out in the presence of plasma proteins, of which 

albumin is the most commonly used [6]. Conclusions 

concerning the influence of proteins are not clear.  
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szybkość korozji stali i stopów tytanowych [2,7], podczas 

gdy inni autorzy donoszą że BSA sprzyja roztwarzaniu 

tych stopów w wyniku tworzenia stabilnych kompleksów ze 

składnikami stopów [3,5].

Głównym celem pracy było określenie wpływu prostych 

białek na odporność korozyjną stopu biomedycznego 

M30NW. Pomiary korozyjne były prowadzone w buforowa-

nym roztworze 0,9% NaCl o pH równym 7,4. Wpływ prostych 

białek na odporność korozyjną stopu został określony z uży-

ciem białek reprezentujących dwie główne frakcje osocza: 

albuminy i γ-globuliny. Badania korozyjne przeprowadzone 

zostały w dniu 0 (badania przyspieszone korozji) i w ciągu 

84 dni (badania korozji długoczasowej). 

Materiały i metody

Próbki badanego stopu M30NW (AUBERT & DUVAL, 

Francja) miały kształt walców o średnicy 22 mm i grubości 

ok. 3 mm. Stop ten spełnia wymogi normy ISO 5832-9 [8]. 

Jego skład (% wag.) według certyfikatu producenta jest 

następujący: Cr (20,62), Ni (9,53), Mn (4,13), Mo (2,12),  

N (0,40), Nb (0,31), C (0,032) i Fe (reszta). 

Powierzchnie próbek stopu były szlifowane na papierze 

ściernym SiC, polerowane mechaniczne na zawiesinie Al2O3 

i oczyszczane w myjce ultradźwiękowej. W kolejnym etapie 

powierzchnie próbek były czyszczone chemicznie przez  

1 min. w mieszaninie HF (2%), HNO3 (10%) i H2O (88%),  

a następnie poddawane dodatkowemu pasywowaniu 

poprzez gotowanie w wodzie destylowanej przez 10 min. 

Efektem takiego przygotowania powierzchni było skutecz-

ne usunięcie materiału polerskiego i wytworzenie bardziej 

powtarzalnej warstwy pasywnej. Bezpośrednio przed po-

miarami elektrochemicznymi próbki przemywano alkoholem 

etylowym i osuszano Ar. Pomiary korozyjne przeprowadzono 

w odtlenionym roztworze soli fizjologicznej (0,9% NaCl) 

o pH = 7,4. Stałą wartość pH roztworu uzyskano dzięki 

zastosowaniu buforu fosforanowego. Wpływ obecności 

białek na właściwości korozyjne oceniano na podstawie 

dodatku albuminy i γ-globuliny osocza wołowego w dwóch 

stężeniach 1,0 i 10,0 g/l. Pomiary korozyjne przeprowadzo-

no z użyciem potencjostatu - galwanostatu PGSTAT 30/1 

(Autolab) w roztworach o temperaturze 37oC. Zastosowane 

metody elektrochemiczne to pomiar potencjału korozyjnego 

w otwartym obwodzie, metoda Stern - Geary’ego i charakte-

rystyki potencjodynamiczne w szerokim zakresie polaryzacji 

anodowej. Badania przyspieszone korozji wykonywano  

w dniu przygotowania próbek (dzień 0). Badania korozji 

długoczasowej wykonywano w czasie 84 dni, w wybranych 

dniach (0, 1, 3, 7, 14, 21, 28, 42, 56, 70 i 84). Wszystkie 

wartości potencjałów podane są względem stosowanej 

elektrody kalomelowej w nasyconym roztworze NaCl (E° = 

0,236 V wzgl. NEW). Z kolei wszystkie wartości prądowe 

przeliczone zostały na jednostkę powierzchni - geometrycz-

na robocza powierzchnia próbek wynosiła ok. 0,64 cm2. 

Charakter zmian korozyjnych powstających na badanych 

próbkach został określony z zastosowaniem optycznego 

mikroskopu metalograficznego Mikrolab MMT800BT.

Wyniki i dyskusja

W badaniach przyspieszonych korozji wyznaczono 

szereg wielkości charakteryzujących właściwości korozyjne 

badanego stopu M30NW: potencjał korozyjny Ecor, opór 

polaryzacyjny Rp, szybkość korozji CR, gęstość prądu  

w obszarze pasywnym i0.4 oraz potencjały przebicia Eb  

i repasywacji Erep. Prezentowane wyniki są uśrednionymi 

wartościami wraz z odchyleniami standardowymi obliczo-

nymi z pomiarów serii 4 próbek.

Some authors report that bovine serum albumin BSA di-

minishes the corrosion rate of stainless steels and titanium 

alloys [2,7] while other authors report that BSA promotes 

the dissolution of these alloys by forming stable complexes 

with the metallic components of the alloys [3,5].

The main objective of this study was to determine the 

effect of simple proteins on the corrosion resistance of 

M30NW biomedical alloy. Corrosion measurements were 

carried out in buffered 0.9% NaCl solution at pH of 7.4.  

The effect of simple proteins on the corrosion resistance of 

the alloy was determined using the most prevalent proteins 

of the blood plasma: albumin and γ-globulin. Corrosion tests 

were performed on day 0 (accelerated corrosion test) and 

within 84 days (long-term corrosion test). 

Materials and Methods

Samples of investigated M30NW alloy (AUBERT &  

DUVAL, France) had the shape of cylinder with a diameter 

of 22 mm and a thickness of about 3 mm. This alloy meets 

the requirements of ISO 5832-9 standard [8]. Its composition  

(% wt.) according to manufacturer’s certificate is as follows: 

Cr (20.62), Ni (9.53), Mn (4.13), Mo (2.12), N (0.40), Nb (0.31), 

C (0032) and Fe (rest).

The surfaces of the alloy samples were grinded on SiC 

abrasive paper, mechanical polished on Al2O3 slurry and 

cleaned in an ultrasonic bath. Next the samples surfaces 

were chemically cleaned for 1 min. in mixture of HF (2%), 

HNO3 (10%) i H2O (88%), and then additionally passivated 

by boiling in distilled water for 10 min. The effect of this sur-

face finishing treatment was effective removal of polishing 

material and formation of more reproducible passive layer. 

Immediately prior to electrochemical measurements sam-

ples were rinsed with ethanol and dried with Ar. Corrosion 

measurements were carried out in deoxygenated physi-

ological saline (0.9% NaCl) solution. Constant pH = 7.4 was 

achieved using phosphate buffer. The influence of proteins 

on the corrosion properties were evaluated based on the 

addition of albumin and γ-globulin from bovine serum at two 

concentrations: 1.0 and 10.0 g/l. Corrosion measurements 

were performed using potentiostat - galvanostat PGSTAT 

30/1 (Autolab) in solutions at 37oC. Following electrochemi-

cal methods were used: measurement of corrosion potential 

in open circuit, Stern-Geary’s method and potentiodynamic 

characteristics in wide range of anodic polarization. Acceler-

ated corrosion tests were carried out for freshly prepared 

samples (day 0). Long-term corrosion tests were performed 

within 84 days, on selected days (0, 1, 3, 7, 14, 21, 28, 42, 

56, 70 and 84). All potentials reported in this paper are given 

versus used calomel electrode in saturated NaCl solution 

(E° = 0.236 V vs. SHE). All current values were calculated 

per unit area – geometric working area of each sample was 

ca. 0.64 cm2. The corrosion effects on investigated samples 

were determined using metallographic optical microscope 

Mikrolab MMT800BT.

Results and Discussions

In accelerated corrosion tests numerous parameters 

characterizing the corrosion properties of investigated 

M30NW alloy were determined: corrosion potential Ecor, 

polarization resistance Rp, corrosion rate CR, passive 

current density i0.4, breakdown potential Eb and repassiva-

tion potential Erep. The results presented in this paper are 

averaged values with standard deviations obtained from 

measurements of 4 samples. 
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Na RYS. 1 przedstawiono wartości potencjału korozyj-
nego Ecor we wszystkich badanych roztworach. 

Średnia wartość potencjału korozyjnego Ecor stopu 

M30NW w buforowanym roztworze NaCl wynosi -0,100 V. 

Dodatek albuminy i γ-globuliny w stężeniu 1,0 g/l obniża 
ten potencjał o ok. 0,04 V, natomiast dodatek tych białek 
w stężeniu 10,0 g/l powoduje mniejsze obniżenie, jedynie 
o ok. 0,01 V. Jak widać, dodatek obydwu białek powoduje 
obniżenie potencjału Ecor, jednak stosunkowo duże odchy-

lenia standardowe nie pozwalają na bardziej jednoznaczne 
powiązanie tego wpływu z rodzajem białka. 

Charakterystyki Stern-Geary’ego mierzono w zakresie od 

Ecor – 0,02 V do Ecor + 0,02 V z szybkością zmian potencjału 
0,3 mV/s. Z nachylenia tych charakterystyk wyznaczono 
wartości oporu polaryzacyjnego Rp, które przedstawione 
są na RYS. 2. Korzystając z wytycznych zawartych w nor-
mie ASTM G 102 – 89 [9], przy założeniu, że zachodząca 
korozja jest korozją równomierną, obliczono gęstości prądu 
korozyjnego icor oraz szybkości korozji CR. Obliczone warto-

ści szybkości korozji CR przedstawiono na RYS. 3.

Stop M30NW w roztworze 

0,9% NaCl bez dodatku białek 
charakteryzuje się oporem 
polaryzacyjnym Rp ok. 4,8·106 

Ohm·cm2. Dodanie do roztworu 

białek w ilości 1,0 g/l prowadzi 
do obniżenia wartości Rp ok. 1,3 

i ok. 1,4 razy, odpowiednio dla 

albuminy i γ-globuliny. Dodanie 
białek w ilości 10,0 g/l również 
powoduje ok. 1,5 krotne obni-
żenie wartości Rp. Obniżenie 
wartości Rp skutkuje wzrostem 

szybkości korozji CR. Analiza 

zmian obydwu opisywanych 

wielkości wynikających z różnic 
w rodzajach białek i różnic w ich 
stężeniu, prowadzi do wniosku, 
że obydwa białka negatywnie 
wpływają na odporność koro-

zyjną stopu. Ze względu na 
duże odchylenia standardowe 
nie można wyciągnąć bardziej 
kategorycznych wniosków.

In FIG. 1 are shown values of corrosion potential Ecor in 

all tested solutions. 

The average value of corrosion potential Ecor of M30NW 

alloy in a buffered NaCl solution equals -0.100 V. Addition of 
albumin and γ-globulin in a concentration of 1.0 g/l reduces 
the potential ca. 0.04 V, while the addition of these proteins 

in the amount of 10.0 g/l causes a smaller reduction of only 
ca. 0.01 V. As it can be seen, the addition of both proteins 

causes a reduction of Ecor potential, but the relatively large 

standard deviations do not allow for a more explicit connec-

tion of this effect with the type of protein. 

The Stern - Geary’s characteristics were registered from 

Ecor - 0.02 V to Ecor + 0.02 V with scan rate of 0.3 mV/s. 
From the slope of those characteristics were determined 
values of polarization resistance Rp, which are shown in 

FIG. 2. According to standard ASTM G 102 – 89 [9], as-

suming that the occurring corrosion is uniform corrosion, 

there were determined values of corrosion current density 

icor and corrosion rate CR. Obtained values of CR are pre-

sented in FIG. 3.
M30NW alloy in 0.9% NaCl 

solution without addition of pro-

teins is characterized by the po-

larization resistance Rp of about 

4.8·106 Ohm·cm2. The addition of 

proteins to solution in an amount 

of 1.0 g/l leads to lower Rp values 

ca. 1.3 and ca. 1.4 times for albu-

min and γ-globulin, respectively. 
The addition of proteins at con-

centration of 10.0 g/l also causes 
decreasing of Rp values ca. 1.5 
times. The lower values of Rp 

results in higher values of corro-

sion rate CR. Analysis of changes 

in both described quantities due 
to difference in protein type and 

difference in their concentration, 

leads to the conclusion that both 

proteins negatively affect the 

corrosion resistance of the alloy. 

Due to the large standard de-

viations can not be drawn more 

categorical conclusions.

RYS. 1. Potencjał korozyjny stopu M30NW w roz-

tworach zawierających białka.

FIG. 1. Corrosion potential of M30NW alloy in 

solutions containing proteins.

RYS. 2. Opór polaryzacyjny stopu M30NW w roz-

tworach zawierających białka.

FIG. 2. Polarization resistance of M30NW alloy in 

solutions containing proteins.

RYS. 3. Szybkość korozji stopu M30NW w roztwo-

rach zawierających białka.

FIG. 3. Corrosion rate of M30NW alloy in solutions 

containing proteins.
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Charakterystyki potencjodynamiczne mierzono polary-

zując stop z szybkością 1 mV/s od potencjału startowego 

równego Ecor – 0,20 V w kierunku anodowym aż do poten-

cjału, przy którym gęstość natężenia prądu osiągała war-

tość 5 mA/cm2. Następnie zmieniano kierunek polaryzacji  

i powracano do potencjału startowego. Zarejestrowane  

charakterystyki potencjodynamiczne przedstawiono na 

RYS. 4 (dla większej przejrzystości powrotne gałęzie cha-

rakterystyk zostały obcięte). 

Z przedstawionych krzywych widać, że dodatek białek do 

buforowanego roztworu 0,9% NaCl nie wpływa znacząco na 

ich przebieg - charakterystyki zmierzone w roztworach za-

wierających białka mają niemal identyczny kształt jak krzywe 

w buforowanym roztworze NaCl. Wszystkie charakterystyki 

potencjodynamiczne mają przebieg typowy dla korozji lokal-

nej. Na gałęzi powrotnej pojawia się pętla histerezy świad-

cząca o rozwijaniu się powstałych zniszczeń korozyjnych.  

W oparciu o analizę mikroskopową powierzchni dla wszyst-

kich roztworów stwierdzono występowanie jedynie w miejscu 

styku próbki z uszczelką zniszczeń charakterystycznych dla 

korozji wżerowej. Na pozostałej powierzchni nie stwierdzono 

żadnych innych ubytków korozyjnych. Zarówno rodzaj jak  

i stężenie dodanych białek nie powoduje zmian w charak-

terze i wielkości powstających zniszczeń.

Na podstawie charakterystyk potencjodynamicznych 

przedstawionych na RYS. 4 wyznaczono: gęstość prądu  

w zakresie pasywnym przy arbitralnie wybranym poten-

cjale równym E=0,4 V i0.4, potencjał przebicia Eb i poten-

cjał repasywacji Erep. Wielkości te zostały zgromadzone  

w TABELI 1. 

Na podstawie danych zgromadzonych w TABELI 1 

można stwierdzić, że dodatek białka do buforowanego roz-

tworu 0,9% NaCl w niewielkim stopniu wpływa na wartości 

gęstości prądu w obszarze pasywnym i0.4. W obecności 

albuminy i γ-globuliny w obydwu stężeniach odczytane 

wartości i0.4 są ok. 20-40% wyższe niż w roztworze bez 

białek. Uzyskany wynik jest zgodny ze zmianami Rp i CR 

otrzymanymi z charakterystyk Stern-Geary’ego. Podobnie 

jak przy analizie Rp i CR tak i tutaj należy zaznaczyć, że 

duże wartości odchyleń standardowych porównywalne są 

ze zmianami spowodowanymi obecnością w roztworze 

albuminy i γ-globuliny w obu stężeniach. Analizując zmia-

ny wartości potencjałów przebicia Eb i repasywacji Erep nie 

można dostrzec jednoznacznego wpływu zarówno rodzaju 

białka jak i jego stężenia na te wielkości. 

Potentiodynamic characteristics were measured with 

scan rate of 1 mV/s by polarization from starting potential 

of Ecor - 0.20 V in anodic direction up to potential at which 

current density reached value of 5 mA/cm2. Next the po-

larization direction was reversed and returned to starting 

potential. Registered potentiodynamic characteristics are 

shown in FIG. 4 (for better transparency backward branches 

of characteristics were cut off).

The presented curves show that the addition of proteins 

to the buffered 0.9% NaCl solution did not significantly  

affect their course - the characteristics measured in solu-

tions containing proteins have almost identical shape as the 

curves in a buffered solution of NaCl. All potentiodynamic 

characteristics have a shape typical for localized corrosion. 

On the backward branch there is a hysteresis loop indicat-

ing a development of the arising corrosion damage. Based 

on the microscopic analysis of the surface for all solutions 

were found only damage characteristic of pitting corro-

sion in the place of contact of the sample with the gasket.  

On the remaining area, there was no other damage. Both 

the type and concentration of added proteins do not change 

the nature and size of the arising damage. 

On the basis of potentiodynamic characteristics shown 

in FIG. 4 were determined: current density in the passive 

range at arbitrary chosen potential E=0.4 V i0.4, breakdown 

potential Eb and repassivation potential Erep, whose values 

are collected in TABLE 1.

Based on data collected in TABLE 1 can be concluded 

that the addition of proteins to buffered 0.9% NaCl solution 

has a little effect on the value of current density in the pas-

sive range i0.4. In the presence of albumin and γ-globulin in 

both concentrations obtained values of i0.4 are approximately 

20-40% higher than in solution without proteins. The result 

is compatible with the changes in Rp and CR obtained from 

the Stern-Geary’s characteristics. Just as in the analysis of 

Rp and CR it should be noted here that the large standard 

deviations are comparable with the changes caused by 

the presence in solution of albumin and γ-globulin in both 

concentrations. Analyzing the changes in breakdown Eb and 

repassivation potentials Erep no clearly effect of protein type 

and its concentration on these parameters may be stated. 

In long-term corrosion studies every time on days 0, 1, 

3, 7, 14, 21, 28, 42, 56, 70 and 84 corrosion potential and 

Stern-Geary’s characteristics were measured. In FIG. 5, 6 

and 7 are presented the dependences of Ecor, Rp and CR 

versus immersion time in buffered 0.9% NaCl solution and 

solutions containing albumin and γ-globulin at concentra-

tion of 1.0 g/l. The decision to limit the research to only one 

concentration was taken on the basis of the above described 

results of accelerated corrosion test, in which there was no 

effect of protein concentration on the corrosion properties of 

the alloy. The results presented in the figures are averaged 

values from the measurements of a series of 3 samples.

RYS. 4. Charakterystyki potencjodynamiczne sto-

pu M30NW w roztworach zawierających białka.

FIG. 4. Potentiodynamic characteristics of M30NW 

in solutions containing proteins.

TABELA 1. Wartości wielkości korozyjnych odczy-

tanych z charakterystyk potencjodynamicznych.

TABLE 1. Values of corrosion quantities determi-

ned from potentiodynamic characteristics.

roztwór 
solution

i0.4 [A/cm2] Eb [V] Erep [V]

NaCl(buf) (2.00±0.29)·10-6 1.051±0.002 0.971±0.002

+BSA1 (2.50±0.25)·10-6 1.040±0.010 0.944±0.003

+gG1 (2.33±0.44)·10-6 1.055±0.002 0.951±0.010

+BSA10 (2.78±0.08)·10-6 1.056±0.014 0.922±0.005

+gG10 (2.42±0.15)·10-6 1.054±0.004 0.937±0.037
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W badaniach korozji długoczasowej każdorazowo  

w dniach 0, 1, 3, 7, 14, 21, 28, 42, 56, 70 i 84 wykonywano 

pomiary potencjału korozyjnego i charakterystyk Stern-

Geary’ego. Na RYS. 5, 6 i 7 przedstawione są zależności 

od czasu potencjału korozyjnego Ecor, oporu polaryzacyjnego 

Rp i szybkości korozji CR badanego stopu w buforowanym 

roztworze 0,9% NaCl oraz w roztworach zawierających 

albuminę i γ-globulinę, ale tylko w stężeniu 1,0 g/l. Decyzja 

o ograniczeniu badań tylko do jednego stężenia podjęta 

została na podstawie wyżej opisanych wyników badań 

przyspieszonych korozji, w których nie stwierdzono wpływu 

stężenia białek na właściwości korozyjne stopu. Przedsta-

wiane na rysunkach wyniki są uśrednionymi wartościami  

z pomiarów serii 3 próbek.

Analizując zależność Ecor od czasu wyraźnie widać, że 

tendencja zmian Ecor jest inna w buforowanym roztworze 

0,9% NaCl i w roztworach zawierających białka. W roztworze 

nie zawierającym białek w ciągu pierwszych 7 dni kontak-

towania się stopu z roztworem potencjał Ecor rośnie o ok. 

0,09 V, a następnie obniża się aż do wartości ok. -0,08 V  

w ostatnim dniu. W roztworze zawierającym białka potencjał 

Ecor obniża się w ciągu 20-30 dni o ok. 0,09 V dla albuminy 

i o ok. 0,03 V dla γ-globuliny, osiągając zbliżoną wartość 

ok. -0,17 V w ostatnim dniu. Znaczne obniżenie wartości 

Ecor w roztworach z dodatkiem białek można powiązać  

z ich oddziaływaniem z powierzchnią stopu, np. adsorpcją, 

co sygnalizuje Omanovic [5]. Dane literaturowe wskazują, 

że adsorpcja białek do powierzchni biomateriału zachodzi 

natychmiast po zanurzeniu [1]. Zarówno albumina jak  

i γ-globulina w roztworze o pH = 7,4 naładowane są ujem-

nie i ich adsorpcja może wywołać obserwowane zmiany 

potencjału korozyjnego zarówno w dniu 0 (RYS. 1) jak  

i w ciągu 84 dni (RYS. 5). Jednakże chcemy zaznaczyć, że 

wyniki dodatkowych badań impedancyjnych nie potwierdziły 

adsorpcji obydwu białek w dniu 0 [10].

Zmiany oporu polaryzacyjnego Rp przedstawione na 

RYS. 6 pokazują, że we wszystkich badanych roztworach 

Rp rośnie szybko w pierwszych 10-30 dniach. W następnych 

dniach wzrost Rp jest już znacznie wolniejszy. Od 14 dnia 

ustala się relacja między wartościami Rp w poszczególnych 

roztworach: Rp w roztworze z dodatkiem γ-globuliny > Rp  

w roztworze buforowanym 0,9% NaCl > Rp w roztworze z do-

datkiem albuminy. Zmiany Rp skutkują zmianami szybkości 

korozji CR, które przedstawione są na RYS. 7. Jak widać, 

CR maleje gwałtownie (ok. 6 razy) w pierwszych 10-30 

dniach kontaktowania się stopu z roztworami korozyjnymi. 

Analyzing the dependence of Ecor versus time it is evident 

that the trend of Ecor changes is different in buffered 0.9% 

NaCl solution and in solutions containing proteins. In solution 

without proteins in the first 7 days of immersion Ecor increases 

by about 0.09 V, and then decreases up to approximately 

-0.08 V on the last day. Whereas in solutions containing 

protein Ecor potential decreases within 20-30 days by about 

0.09 V for albumin and approximately 0.03 V for γ-globulin, 

reaching a similar value of about -0.17 V on the last day.  

A significant reduction of Ecor value in solutions with proteins 

may be related to their interaction with the alloy surface, such 

as adsorption, which reports Omanovic [5]. Literature data 

inform that the adsorption of proteins to the biomaterial sur-

face occurs immediately after immersion [1]. Both albumin 

and γ-globulin in solution at pH = 7.4 are negatively charged 

and their adsorption may cause the observed changes in 

corrosion potential, both on day 0 (FIG. 1) and during 84 

days (FIG. 5). However, we want to point out that the results 

of additional impedance studies have not confirmed the 

adsorption of both proteins on day 0 [10].

Changes in polarization resistance Rp presented in FIG. 6 

show that in all test solutions Rp increases rapidly in the first 

10 - 30 days. In the next days Rp growth is much slower. 

RYS. 6. Zależność oporu polaryzacyjnego od 

czasu.

FIG. 6. Dependence of polarization resistance 

versus immersion time.

RYS. 5. Zależność potencjału korozyjnego od 

czasu.

FIG. 5. Dependence of corrosion potential versus 

immersion time.

RYS. 7. Zależność szybkości korozji od czasu.

FIG. 7. Dependence of corrosion rate versus im-

mersion time.
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w 84 dniu w stosunku do buforowanego roztworu 0,9% NaCl 

wartość o ok. 13% wyższą w roztworze zawierającym albu-

minę i ok. 7% niższą w roztworze zawierającym γ-globulinę. 

Podobne zmiany oporu polaryzacyjnego Rp i szybkości 

korozji CR zarejestrowane były w naszych wcześniejszych 

badaniach korozji długoczasowej stopu Rex734 w roztworze 

0,5 M NaCl i roztworze Tyrode [11]. Stop ten również spełnia 

wymogi standardu ISO 5832-9. 

Analiza mikroskopowa powierzchni stopu M30NW po 

84 dniach kontaktu z roztworami nie pokazała żadnych 

charakterystycznych uszkodzeń korozyjnych. Potwierdza 

to słuszność założenia o zachodzeniu korozji równomiernej 

tego stopu w potencjale korozyjnym we wszystkich bada-

nych roztworach.

Wnioski

Podsumowując opisane wyżej wyniki badań przyspie-

szonych korozji można stwierdzić co następuje.

-  dodatek albuminy i γ-globuliny do buforowanego roztworu 

0,9% NaCl powoduje niewielkie pogorszenie odporności 

korozyjnej stopu M30NW. Pogorszenie tej odporności prak-

tycznie nie zależy od rodzaju i stężenia białek;

- dodatek białek nie ma wpływu na charakterystyki po-

tencjodynamiczne przy dalekiej polaryzacji anodowej i na 

zachodzącą przy tej polaryzacji korozję wżerową.

Na podstawie badań korozji długoczasowej można 

stwierdzić, że:

- odporność korozyjna stopu M30NW wzrasta we wszystkich 

roztworach, z tym że w obecności albuminy wzrost ten jest 

słabszy niż w obecności γ-globuliny;

- wpływ obydwu białek wyraźnie ujawnia się w innym 

przebiegu zmian parametrów korozyjnych stopu w czasie 

w stosunku do buforowanego roztworu 0,9% NaCl, co 

można powiązać z adsorpcją obydwu białek na powierzchni 

stopu.
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Since day 14 the relationship between the values of Rp 

in different solutions is as follows: Rp in solution with the 

addition of γ-globulin > Rp in buffered 0.9% NaCl solution 

> Rp in solution with the addition of albumin. The changes 

of Rp value result in changes of corrosion rate CR, which 

are shown in FIG. 7. As can be seen, the CR decreases 

rapidly (about 6 times) in the first 10-30 days of the alloy 

contact with test solutions. Then the CR decreases much 

slower, resulting in day 84 value of ca. 13% higher and ca. 

7% lower in a solution containing albumin and γ-globulin, 

respectively, in relation to the buffered 0.9% NaCl solution. 

Similar changes of Rp and CR were registered in our previ-

ous studies of long-term corrosion of the Rex734 alloy in 

a 0.5 M NaCl and Tyrode’s solutions [11]. This alloy also 

belongs to ISO 5832-9 standard.

Microscopic analysis of M30NW alloy surface after 84 

days of contact with the corrosion solutions did not show 

any characteristic corrosion damage. This confirms the 

validity of the assumption of uniform corrosion of the alloy 

at corrosion potential in all test solutions.

Conclusions

Summarize results of accelerated corrosion tests de-

scribed above can be stated that:

- addition of albumin and γ-globulin to buffered 0.9% NaCl 

solution causes a slight deterioration of corrosion resistance 

of M30NW alloy. The effect practically does not depend on 

the type and concentration of proteins;

- addition of proteins does not affect the potentiodynamic 

characteristics in wide anodic polarization and pitting cor-

rosion occurring then.

Based on results of long-term corrosion tests can be 

concluded that:

- corrosion resistance of M30NW alloy increases in all solu-

tions, but in the presence of albumin, the growth is weaker 

than in the presence of γ-globulin;

- impact of both proteins is clearly revealed in a different time-

dependence of changes of alloy corrosion parameters in rela-

tion to the buffered 0.9% NaCl solution, which can be associat-

ed with adsorption of both proteins on the surface of the alloy. 
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