
Rezumat Teză de Doctorat 

 
Teza de doctorat intitulată “Cercetări asupra influenței unor depuneri superficiale pe aliaje 

metalice biodegradabile utilizate în domeniul medical” elaborata de ing. Istrate Bogdan, sub 

îndrumarea domnului Prof.univ.dr.ing. Munteanu Corneliu a avut drept obiective elaborarea unor noi 

aliaje pe bază de magneziu, efectuarea unor acoperiri prin depuneri termice și caracterizarea proprietăților 

acestora prin analize de microstructură, biocompatibilitate, rezistență la coroziune şi proprietăți mecanice.   

 Prima parte a tezei de doctorat a constituit o sinteză a literaturii de specialitate, în care sunt 

descrise noțiuni introductive privind materialele biodegradabile metalice pe bază magneziu cu 

caracteristici necesare utilizării în domeniul medical. 

Prin consultarea referințelor bibliografice, care au condus la întocmirea stadiului actual, s-au 

desprins câteva concluzii generale legate de clasificarea materialelor biodegradabile metalice pe bază de 

magneziu, utilizarea acestora ca și aplicații medicale, depuneri superficiale pentru îmbunătățirea vitezei 

de biodegradare și evidențierea din literatura de specialitate a proprietăților microstructurale, mecanice, de 

coroziune și de biocompatibilitate.  

 Partea experimentală a tezei de doctorat debutează cu descrierea procesului tehnologic de 

elaborare a aliajelor din sistemul Mg-Ca-Zr-Si, descrierea echipamentului de depunere în jet de plasmă, 

dar și a metodelor și echipamentelor utilizate în caracterizarea cercetărilor experimentale. Elaborarea 

aliajelor sistemului Mg-Ca-Zr-Si s-a efectuat cu ajutorul unei instalații cu curenți de inducție, instalație cu 

convertizor compact și atmosferă controlată. Din mini-lingourile obținute au fost debitate probe pentru 

diverse analize prevăzute în planul experimental. Epruvetele rezultate au fost supuse testelor de 

caracterizare structurală și chimică, dar și determinarea proprietăților mecanice, al comportamentului 

electrochimic în medii simulate biologic și a citotoxicității. 

 Rezultate obținute au evidentiat o serie de concluzii esențiale: 

- În urma analizelor metalografice optice,  a microscopiei electronice și a difracției de raze X s-au 

putut identifica fazele și constituenții aliajelor, dar și ale acoperirilor ceramice experimentale care aparțin 

sistemului Mg-Ca-Zr-Si. De asemenea, morfologia acoperirilor prezintă o suprafață poroasă, pe alocuri cu 

micro-fisuri și particule netopite, având o structură formată din oxidul de zirconiu (ZrO2) de tip 

tetragonal. Aliajele biodegradabile obţinute, prezintă un modul de elasticitate cuprins între 13 și 27 GPa, 

valori aproximativ identice cu cele ale osului omenesc și mult mai scăzute față de biomaterialele 

cunoscute (Co-Cr, aliaje de titan  etc). Aliajele acoperite prezintă o mai bună rezistență la coroziune si 

viteza de coroziune decât materialele de bază; 

- Testele de citotoxicitate realizate utilizând culturi de celule de osteosarcom uman (HOS), au 

demonstrat că aliajele de bază prezintă o viabilitate celulară ridicată, o bună citocompatibilitate, cel mai 

indicat aliaj fiind aliajul S7–Mg-0,7Ca.Acoperirile prezintă o viabilitate mai scăzută față de materialele de 

bază, dar satisfăcătoare datorită “efervescenței aliajelor”, eliberării de ion de hidrogen care intră în contact 

cu acoperirea ceramică. 

 Contribuţiile personale aduse în cadrul prezentei teze de doctorat sunt următoarele: 

- O sinteză actuală privind aliajele biodegrabile metalice din sistemul Mg-Ca-Zr-Si, acoperirile 

specifice acestor materiale și metodele de îmbunătățire a acestora; 

- Elaborarea unor compoziţii  din sistemul Mg-Ca-Zr-Si la procente controlabile de Zr, Ca şi Si în 

Mg, respectiv, utilizându-se o metodă modernă de elaborare în atmosferă inertă de argon, pornind de la 

elemente de înaltă puritate, precum şi prealiaje achiziţionate de la firme specializate; 

- S-au efectuat depuneri termice de ZrO2-Y2O3 şi ZrO2-CaO pe suprafeţele celor șase materiale de 

bază, utilizând o metodă modernă de depunere în jet de plasmă; 

- S-a realizat o caracterizare complexă atât a materialelor de bază cât și a acoperirilor depuse prin 

metode de analiză moderne (XRD, SEM, EDS, metode metalografice optice), teste privind 

comportamentul electrochimic si teste de viabilitate celulara pentru evidentierea biocompatibilitatii. 

 Acesta teza de doctorat are un caracter multidisciplinar pronunțat, datorită elaborărilor și 

testărilor din diferite domenii, precum obținerea și studiul materialelor biodegradabile, caracterizare 

mecanică, electrochimică și analize de viabilitate celulară. 
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