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Scopul tezei de doctorat a fost contribuirea la aprofundarea studiilor referitoare la comportarea la coroziune 
a aliajelor dentare pe bază de nichel prin studierea intensităţii acestui proces, a naturii produşilor de coroziune 
formaţi in urma imersării aliajul dentar în mediul oral, a factorilor care influenţează sau determină apariţia 
procesului de coroziune precum şi modalităţi de prevenire a acestuia. Lucrarea de 199 de pagini conține 124 de 
figuri, 43 de tabele și 154 de referințe bibliografice, este împărţită în două părți:  

Partea I: „Considerații teoretice” 
Partea a-II-a: „Contribuíi proprii la elucidarea comportării la coroziune a aliajelor dentare pe bază de 
Nichel” 
Partea I cuprinde două capitole în care sunt prezentate stadiul actual al cunoaşterii în acest domeniu precum 

şi materialele, aparatura, metodele de calcul şi de caracterizare folosite în acest studiu. 
Partea a-II-a cuprinde rezultatele originale obţinute, structurate în patru capitole de-a lungul cărora a fost 

studiată comportarea la coroziune a nouă aliaje dentare pe bază de nichel aflate pe piața de materiale dentare din 
România și un aliaj nou (Ni-47.7 Ti-37.8 Nb-14.5) produs de INSA Rennes, Franța, comparativ cu cea a două 
aliaje pe bază de cobalt-crom, atunci când sunt imersate în soluții care simulează mediul oral (salivă Afnor, 
salivă Fusayama) sau lichidul interstițial (soluție Ringer). S-au luat în considerare și câteva cazuri în care 
compoziția salivară suferă modificări în urma contaminării cu agenți agresivi de uz frecvent în cavitatea orală 
cum ar fi ionii F- (proveniți din pasta de dinți sau apă de gură) sau accidentali cum ar fi medicamentele (xilina, 
cloramfenicolul), alcoolul, acidul citric şi acidul lactic. 

Caracterizarea in vitro a rezistenţei la coroziune a aliajelor pe bază de nichel s-a bazat pe utilizarea 
Monitorizării în timp a evoluţiei potenţialului în circuit deschis, a  Potenţiometriei dinamice (voltametrie liniară 
şi ciclică), a Spectroscopiei de Impedanţă Electrochimică şi a analizei microscopice optice şi electronice, uneori 
cuplată cu EDX.  

Principale directii de cercetare stiinţifică  urmărite au fost: 
- studiul compărtării electrochimice a unor aliaje dentare comerciale pe bază de nichel comparativ cu 

comportarea unor aliaje pe bază de cobalt-crom; 
- analiza comportării electrochimice şi citotoxice a noi aliaje pe baza de nichel (NicromalSoft şi NiTiNb) 

cu aplicabilitate în tehnica stomatologică; 
- studiul modului în care comportarea la coroziune a aliajelor dentare pe bază de nichel este influenţată de 

factori precum: mediului de coroziune, pH-ul mediului, agenţi agresivi accidentali şi cuplaje galvanice cu 
diverse tipuri de aliaje; 

- analiza influenţei prelucrării metalurgice şi a tratamentelor termice asupra comportării la coroziune a 
aliajelor dentare studiate. 

Rezultatele cercetării au arătat că aliajele dentare pe bază de nichel, deşi controversate din punct de vedere 
al citotoxicităţii, prezintă o comportare bună la coroziune în salive artificiale şi în fluidul biologic simulat de tip 
soluţie Ringer. Comportamentul lor la coroziune este comparabil cu cel al aliajelor dentare pe bază de Co-Cr și 
sunt la fel de potrivite pentru a fi utilizate în practica stomatologică. Aceste concluzii alături de avantajele de 
necontestat ale aliajelor pe bază de nichel printre care se numără: preţul mic, şi proprietăţile fizice şi mecanice 
bune încurajează specialiştii în medicină dentară să folosirea în continuare acest tip de aliaje dentare. 
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