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Introducere 
Materialele biodegradabile metalice reprezintă o nouă orientare în domeniul medical, dar 

și în știința materialelor, îmbinând aspecte de biocompatibilitate, regenerare osoasă corelate cu 

analiza structurală, proprietăţi mecanice şi de coroziune. 

Termenul de “material biodegradabil” este recunoscut la nivel mondial ca definind 

biomateriale metalice degradabile pentru aplicaţii medicale, cunoscând o exploatare accelerată în 

ultimile decenii. 

Magneziul este un material metalic biodegradabil, cu modul de elasticitate  mai apropiat 

dintre toate biomaterialele de cel al osului uman, evitându-se astfel apariţia efectului de “stress 

shield”, fenomen care apare preponderent la implanturile din oţel, aliajalor Co-Cr şi din titan 

[Staiger, 2006]. 

Magneziul este al patrulea cation din organism, Mg2+ fiind un compus de bază pentru 

metabolismul corpului omenesc şi este, de asemenea, un bun nutrient.   

Biomaterialele metalice ortopedice clasice ajută în mare măsură la creșterea duratei de 

viață a pacienților, în special a celor în vârstă, traumatizați din punct de vedere fizic. Aceste 

implanturi prezintă două dezavantaje majore, anume modul de elasticitate longitudinal ridicat şi 

necesitatea unei intervenţii chirurgicale secundare de scoatere a implantului după ce acesta și-a 

îndeplinit sarcina. 

Magneziul este un element cu greutate specifică redusă, având o bună capacitate de 

amortizare a vibrațiilor și o conductivitate termică sporită. Marele dezavantaj al acestui element 

îl constituie viteza mare de degradare, constituind un impediment pentru intervențiile 

chirurgicale. O altă problemă o constituie degajarea de hidrogen localizat, pacientul formând 

inflamații subcutanate temporare. 

Pentru îmbunătățirea acestor impedimente, cercetătorii au identificat două direcții majore: 

prin alierea magneziului cu elemente biocompatibile şi nu numai, și prin efectuarea de depuneri 

superficiale pe suprafața aliajelor de magneziu, constituind o barieră dintre țesut si materialul de 

bază. 

În cadrul acestei teze de doctorat s-au realizat studii şi cercetări legate de aliajele 

biodegradabile metalice cât și a unor acoperiri pe suprafața acestora utilizate în domeniul 

medical, în vederea obținerii unor implanturi pentru fixarea fracturilor de mici dimensiuni.   

Obiectivul principal al tezei de doctorat este reprezentat de obținerea unor materiale 

biodegradabile metalice din sistemul magneziu-calciu cu aliere progresivă de zirconiu și siliciu, 

cu posibile aplicații medicale, la care să se realizeze acoperiri prin depunere în jet de plasmă, în 

scopul evaluării caracterului biodegradabil ale materialelor 

Pentru ca acest obiectiv să aibă finalitate, cercetările vor începe prin identificarea aliajelor 

pe bază de magneziu care pot fi utilizate ca materiale biodegradabile medicale. Realizarea unei 

sinteze a acestora cât și a diverselor acoperiri care se pretează diminuării vitezei de degradare a 

aliajelor este absolut necesară. Procesul de elaborare este următorul pas, unde dorim să obțiem o 

serie de aliaje originale pe bază de magneziu (din sistemul binar Mg-Ca) cu adăugarea de 

elemente de aliere precum Zr și Si. 
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Cercetătorii au identificat faptul că metodele de depunere constituie o alternativă a 

procesului de elaborare, în vederea controlului biodegradabilității aliajelor de magneziu. Așadar, 

după obținerea aliajelor se vor efectua depuneri termice superficiale utilizând pulberi ceramice 

din oxid de zirconiu, în scopul comparării aliajelor de bază neacoperite cu cele acoperite. 

Cercetările experimentale ale prezentei teze de doctorat vor cuprinde caracterizare 

microstructurală și difracție de raze X, testare a proprietăților mecanice, prin evidențierea 

modulului de elasticitate longitudinal și a coefiecientului de frecare aparent, determinări 

electrochimice cât și teste de biocompatibilitate in vitro prin determinarea viabilității celulare în 

medii de cultură specifice.   

 După caracterizarea acestor aliaje și a acoperirilor efectuate se va identifica aliajul optim 

din punct de vedere al proprietăților de interes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



8 

 

CAP. I. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR ASUPRA UNOR 

ALIAJE BIODEGRADABILE PE BAZĂ DE MAGNEZIU ȘI A 

ACOPERIRILOR ACESTORA UTILIZATE ÎN DOMENIUL MEDICAL 

I.1. Materiale biodegradabile pe bază de magneziu utilizate în domeniul 

medical 
I.1.1. Noţiuni introductive ale materialelor biodegradabile pe bază de magneziu 

După utilizarea materialelor inoxidabile, a aliajelor pe bază de Co-Cr și a biomaterialelor 

din titan, care prezintă şi ele o serie de neajunsuri, cercetătorii s-au orientat către a-3-a generație 

de biomateriale - aliajele pe baza de Mg care  s-au dovedit a fi deosebit de atractive şi interesante 

de studiat în vederea obținerii unei noi clase de materiale biocompatibile, biodegradabile. Scopul 

lor este de a constitui implanturi temporare, biodegradabile în organismul uman, principala 

facilitate fiind absența unei noi intervenţii chirurgicale ulterioare, în vederea extragerii 

implantului. 

Istoria implanturilor de magneziu biodegradabile (tabelul 1) a început imediat după 

descoperirea elementului de către Sir Humphrey Davy în anul 1808. Producerea în regim 

comercial a magneziului metalic prin electroliză a fost realizată de Robert Bunsen în 1852, care a 

creat o celulă mică de laborator pentru electroliza MgCl2, [Kammer, 2000]. 

Tabelul  1. Raportări selective ale magneziului și aplicațiile biomedicale 

Autor An Magneziu (aliaj) Aplicație Om/model 

animal 

Huse,[Huse,1878] 1878 Mg-pur Sârme pentru ligatură Om 

Payr,[Payr, 1900] 1892-

1905 

Mg de înaltă 

puritate 

Tuburi, placi, sârme, 

tije 

Om, porci de 

Guinea, iepuri, 

câini 

Hopfner, 

[Höpfner,1903] 

1903 Mg-pur Cilindri din magneziu 

ca și conectori ai 

vaselor sangvine 

Câini 

Seelig, 

[Seelig,1924](fig.1) 

1924 Mg-pur, distilat 

în vacuum 

Sârme, benzi Iepuri 

McBride, 

[McBride,1938] 

1938 Mg-Mn3%; Mg-

Al4-Mn0.3%; 

Sârme,proteze, 

șuruburi, benzi 

Om, câini 

Stone, [Stone și 

colab., 1951] 

1951 Mg-Al2% Sârme pentru anevrisme 

de coagualare 

Câini 

Hussl, [Hussl și 

colab., 1981] 

1981 Mg-pur Sârme pentru 

tratamentul hemangion 

Șoareci,iepuri 
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Figura 1. Metodă de aplicare a unor plăci de Mg-Mn pentru realizarea osteosinteză, 

 efectuată de către McBride, [McBride,1938]. 

 

Avantajul major, oferit de către aliajele de Mg, care a adus Mg în prim planul atenției 

cercetărilor, este reprezentat de  proprietățile sale mecanice adecvate, compatibile cu osul uman, 

biocompatibilitatea lui, precum și o rată de coroziune care s-ar putea potrivi cu rata de vindecare 

a țesutului osos. 

Din punct de vedere fiziologic, Mg este un element esențial în metabolismul uman și este 

al 4-lea cel mai răspândit cation al corpului uman, estimându-se că 25g Mg este stocat în corpul 

uman, iar aproximativ jumatate din întreaga cantitate se afla în țesutul osos. De asemenea, Mg 

este cofactor pentru aproximativ 300 reacții enzimatice care se produc în organismul uman și se 

găseşte și în structura AND-ului și a ARN-ului uman [http://www.romedic.ro/hipomagnezemie]. 

 
Figura 2. Magneziu în tabelul periodic. 

În urma cercetările anterioare în domeniul biomaterialelor metalice și implanturilor 

ortopedice, s-a considerat că aliajele de magneziu biodegradabile reprezintă cea mai bună soluție 

pentru realizarea implanturilor utilizate în chirurgia gleznei şi a piciorului, precum și a mâinii și a  

pumnului, adică a articulațiilor mici ale extremităților. Aliajele de magneziu studiate până în 

prezent, ca materiale de implant, sunt în mare parte aliaje comerciale care au fost dezvoltate 

pentru industria transporturilor. 

Magneziul este un metal alcalino-pământos și de aceea nu se întâlnește decât combinat cu 

alte elemente. Se găsește în zăcăminte mari de magnezit (carbonat de magneziu), dolomit și 

alte minerale, de exemplu talc. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Metal_alcalino-p%C4%83m%C3%A2ntos
http://ro.wikipedia.org/wiki/Magnezit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dolomit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://ro.wikipedia.org/wiki/Talc
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I.1.2. Proprietăţile fizice, mecanice şi chimice ale materialelor biodegradabile pe 

bază de magneziu 

I.1.2.1. Proprietăţi fizice 

Magneziul pur are ca punct de topire de 650°C (923°K) şi un punct de fierbere de 1090°C 

(1363°K). Se încadrează în categoria metalelor uşoare, având o densitate de 1738 kg/m
3
, fiind de 

aproximativ 1,6 ori mai puțin dens decât aluminiu, de 2,6 ori mai puţin dens decât titanul şi de 

4,5 ori mai puțin dens decât oțelurile. Tenacitatea la rupere a magneziului este mai ridicată decât 

a biomaterialele ceramice cum ar fi hidroxiapatita, pe când modulul de elasticitate și tensiunea de 

curgere a magneziului sunt cele mai apropiate ca valoare cu a osului uman decât celelalte 

materiale metalice folosite în osteosinteza, [Witte și colab., 2008].  

 

   
                                    a)                                                      b)                                                 c)  

Figura 3. Diferite forme de producere ale magneziului şi aliajelor acestuia:  

a. bandă & lingou; b. pulbere;c. bară 

 

Conductivitatea electrică a magneziului este mai mică în comparaţie cu alte metale, 

precum  titanul, ρel= 22,6 μΩ × cm, față de 55 μΩ × cm a titanului la distanţă mare de cupru, care 

are o rezistivitate de 1,7 μΩ × cm. În tabelul 2 sunt prezentate principalele proprietăţi fizice şi 

mecanice ale magneziului pur. 

Tabelul  2. Proprietăţile fizice şi mecanice ale magneziului pur 

Proprietate Valoare 

Număr atomic 12 

Greutate atomică (g/mol) 24,3 

Structura cristalină hexagonal 

Densitate 1738 kg/m
3
 

Punct de topire 650ºC 

Punct de fierbere 1090 ºC 

Căldură specifică (la 298 K) 1020 J/kgK 

Conductivitate termică 160 W/mK 

Conductivitate electrică 23 MS/m 

Duritate (HRB) 260 MPa 

Rezistenţă la forfecare 17 GPa 

Tensiune de curgere 65 MPa 

Modul de elasticitate 45 GPa 

Coeficient de frecare 
0,6 în mediu uscat 

0,08 în mediu lubrifiat 

Coeficientul lui Poisson 0.290 
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Coeficient de expaniune termică 24.8 µm·m
−1

·K
−1

 

Rezistivitate electrică 43.9 nΩ·m 

Conductivitate termică 156 W·m
−1

·K
−1

 

 

I.1.2.2. Influenţa elementelor de aliere asupra aliajelor pe bază de magneziu 

 

Biocompatibilitatea și viteza de degradare a aliajelor pe bază de magneziu se pot 

îmbunătăți prin două metode, odată prin elaborarea unor aliaje aliate cu diverse elemente, iar a 

două prin depuneri de straturi subțiri care să constituie o bariera între materialul de bază și mediu 

fiziologic. 

În tabelul 3 sunt enumerate principalele elemente de aliere ale aliajelor pe bază de 

magneziu utilizate în aplicațiile biomedicale. 

 

Tabelul  3. Principalele elemente de aliere pentru aliajele biomedicale pe bază de magneziu, [Witte și colab., 2008] 

Element 

chimic 

Aspecte tehnologice Aspecte patofiziologice/toxicologice 

Aluminiu Îmbunătățește rezistența mecanică și 

ductilitatea (durificarea soluției solide, 

precipitarea, rafinarea structurii), rezistența 

la coroziune și turnabilitatea 

Contribuie la stabilizarea elemenetelor de aliere 

din aliajelor de titan 

Poate conduce la distrugerea fibrelor musculare 

Susceptibil la apariția bolii Alzheimer 

2,1-4,8 mg/L – nivelul normal de Al în sânge 

Calciu Îmbunătățește rezistența mecanică 

(durificarea soluției solide, precipitarea, 

rafinarea structurii) și rezistența la fluaj; 

reduce turnabilitatea 

Cel mai răspândit mineral din organism 

Se regăsește în principal în țesuturile osoase 

Este controlat de homeostaza mecanismul scheletic 

renal și intestinal 

0,919-0,993 mg/L – nivelul normal de Ca în sânge 

Litiu Reduce rezistența mecanică, dar 

imbunătățește ductilitatea (se transformă 

într-o structură CVC); reduce rezistența la 

coroziune și densitatea 

Poate produce malformații 

Disfuncții ale rinichilor și plămânilor în cazul 

concentrațiilor ridicate 

2-4 ng/g – nivelul normal de Li în sânge 

Mangan Îmbunătățește rezistența mecanică și 

ductilitatea (rafinarea structurii); 

îmbunătățește rezistența la fluaj; 

îmbunătățește rezistența la coroziune în 

combinație cu aluminiu 

La concentrații ridicate are caracter neurotoxic 

Contribuie la funcțiile sistemului imunitar, creștere 

osoasă și coagularea sangelui 

Factor decisiv în circuitul metabolic a 

carbohidraților și aminoacizilor  

< 0,8µg/L – nivel normal de Mn în sânge 

Elemente 

rare 

(inclusiv 

Yttriu) 

Îmbunătățește rezistența la flauj și 

rezistența la temperaturi înalte (durificarea 

soluției solide, precipitare) îmbunătățește 

rezistența la coroziune; reduce anizotropia 

mecanică 

Mai multe elemente rare oferă proprietăți anti-

cancerigene 

 

Siliciu Reduce ductilitatea; îmbunătățește 

rezistența la fluaj și la temperaturi înalte; 

reduce rezistența la coroziune și 

turnablitatea 

 

Stronțiu Îmbunătățește rezistența mecanică și 

ductilitatea (rafinarea structurii); 

îmbunătățește rezistența la fluaj și la 

temperaturi înalte 
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Zinc Îmbunătățește rezistența mecanică, dar 

reduce ductilitatea la concentrații mari 

(durificarea soluții solide, precipitare); 

îmbunătățește turnabilitatea 

Oligoelement 

Element necesar sistemului imunitar 

La concentrații mari este neurotoxic  

12,4-17,4 µmol/L - nivelul normal de Zn în sânge 

Zirconiu Îmbunătățește rezistența mecanică, 

ductilitatea și rezistența la temperaturi 

înalte (rafinare accentuată a structurii) în 

absența aluminiului 

 

În general, elementele de aliere  introduse în aliajele de magneziu contribuie la 

îmbunătățirea diverselor prorietăți. Prezența elementelor de aliere în soluția solida, conduce la 

creșterea durității aliajului. Totodată, aceste elemente formează cu magneziu compuși 

intermetalici, compuși care contribuie, în principal, la rafinarea microstructurii și a rezistența 

aliajului. 

Împuritățile care apar frecvent în aliajele de magneziu sunt: fierul, nichel, beriliu și cupru. 

În mod obișnuit, concentrația maximă de impurități din aliajele de magneziu poate ajunge până 

la aproximativ 0,3%. 

I.1.2.3. Clasificarea aliajelor de magneziu 

Magneziul și aliajele sale au fost intens studiate și acceptate ca aplicații pentru industria 

de automobile și cea aerospațială. Aceste aliaje conțineau diverse elemente toxice, care nu se 

pretau pentru aplicații biomedicale. Astfel, în ultimii ani s-au dezvoltat aliaje noi aplicabile în 

medicină, aliaje pe baza de Mg cu următoarele elemente de aliere: Ca, Si, Sr,Zn, Sn, Zr, Al și 

elemente rare. 

 
Figura 4. Clasificarea aliajelor binare pe bază de magneziu.  

I.2.1. Materiale biodegradabile din sistemul Mg-Ca cu elemente de aliere Zr și Si 

Calciul este cel mai abundent mineral din corpul uman, reprezentând aproximativ 2% din 

greutatea corporală. Cea mai mare parte, 99%, se găseşte în oase şi dinţi, unde are un rol 

structural, pe când magneziul este al patrulea mineral din organismul uman, participând la mai 

bine de 300 de procese metabolice din corpul uman. 
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Calciul ca și stronțiul aparține grupei a II-a a tabelului periodic, prezentând solubilitate 

relativă în Mg (1,34%) în condiții de echilibru. Calciul suprasaturat în aliajele de magneziu 

conduce la formarea compusului Mg2Ca la limita dintre grăunți. În figura 5 sunt evidențiate 

microstucturile tipice ale aliajelor biodegradabile din sistemul Mg-Ca. 

Siliciul aproape că nu prezintă deloc solubilitate în magneziu, formând faza intermetalică 

Mg2Si, care ajută la creșterea rezistenței mecanice datorită temperaturii ridicate de topire, 

densității reduse, durității ridicate și coeficientului de expansiune termică redus. 

Zirconiul contribuie la rafinarea microstructurii în aliajele de magneziu și creșterea 

proprietăților mecanice. De asemenea scade efectul impurităților de Fe asupra rezistenței la 

coroziune. În sistemul Mg-Zr, zirconiul îmbunătățește rezistența la coroziune în cazul aliajelor cu 

concentrație de zirconiu sub 0,6 % . 

 

 
Figura 5. Microstructura aliajului Mg-Ca: a) magneziu pur; b) Mg-Ca0.5; c) Mg-Ca1.25; d)  Mg-Ca2.5, [Salahshoor 

și colab., 2012]. 

   
Figura 6. Microstructura aliajului Mg-Si: a) Mg-1.15Si; b) Mg-6Si, [Zhang și colab., 2010];c) Mg-5Zr, [Li și colab., 

2012] 

 În figura 6 a), b) se prezintă microstructura aliajului Mg-Si la diferite concentraţii ale 

siliciului. Conform diagramei de echilibru Mg-Si, se observă formarea unui eutectic la 1,34% Si, 

împărțind astfel aliajele în hipoeutectice (sub 1,34% Si) și hipereutectice (peste 1,34% Si). 

Structura obișnuită a aliajului Mg-Si hipoeutectic este formată din eutecticul lamelar Mg2Si şi 

faza α-Mg de tip dendritic, aşa cum se observă în figura 6 b). Creşterea concentrației de siliciu 

duce la formarea a trei constituenţi: faza Mg2Si primară interdendritică, α-Mg și un eutectic Mg-

Mg2Si cu structură poligonală, [Guo și colab., 2008; Istrate și colab. 2015]. 
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a)                                                                 b) 

Figura 7. Difractogramele aliajelor a) Mg-5Si-XCa; b) Mg-Zr-Ca 

  

Figura 7 a) sintetizează analizele XRD a unor aliaje Mg-5Si-XCa turnate, în care se 

observă predominant fazele Mg și Mg2Si. La concentrații mai mari de 0,6% și 1% Ca se 

formează un compus nou CaMgSi. 

Conform figurii 6 c), se observă microstructura aliajului Mg-5Zr formată din grăunții α – 

Mg, o structură mult mai rafinată și faza α-Zr relativ uniform distribuită în cuiburi sub formă de 

precipitate. De asemenea, difractograma aliajului Mg-Zr-Ca este evidențiată în fig. 7 b), unde 

varfurile predominante ale fazei α – Mg-Zr se regăsesc la un unghi de aproximativ 35º și 47º - 

2θ.  

I.2.1.1. Studii privind biocompatibilitatea aliajelor biodegradabile Mg-Zr-Ca-Si 

 

Biocompatibilitatea reprezintă capacitatea unui material de a funcţiona în cadrul unei 

aplicaţii medicale specifice, producând o reacţie corespunzătoare în organismul gazdă [Williams, 

1986]. Biocompatibilitatea se defineşte prin mai multe componente: intrinsecă, funcţională şi 

structurală. Biocompatibilitatea intrinsecă constituie modul în care organismul acceptă materialul 

din care este realizată o aplicaţie medicală, fiind o proprietate caracteristică suprafeţei 

biomaterialelor.  

Biofuncţionalitatea sau biocompatibilitatea funcţională se referă la abilitatea unui anumit 

material de a îndeplini o anumită funcţie în cadrul unui dispozitiv medical, iar 

biocompatibilitatea structurală este definită prin efectul formei constructive şi al structurii interne 

asupra comportării unui dispozitiv medical [Popa și colab., 2008].  

Biocompatibilitatea se deduce ca fiind o proprietate a sistemului, care implică aspecte 

fizice, chimice, biologice, medicale şi de formă geometrică, [Chelariu și colab., 2006]. 

Biocompatibilitatea unui material este evaluată prin determinarea răspunsului biologic al 

gazdei şi presupune lipsa oricăror efecte patogene datorate prezenţei acestuia. Evaluarea 
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cuprinde o serie de teste, care sunt alese în funcţie de ţesutul cu care interacţionează şi de 

procesele care au loc la interfaţa ţesut/implant.  

I.2.1.2. Studii privind proprietăţile mecanice ale aliajelor biodegradabile Mg-Zr-Ca-Si 

Studii privind rezistența la mecanică a aliajelor Mg-Zr-Ca-Si 

 Modulul de elasticitate longitudinal este o proprietate mecanică, esenţială pentru 

implanturile ortopedice, întrucât apariţia fenomenului de “stress-shielding”, cauzat de diferenţa 

mare de rigiditate dintre implant şi os, poate conduce la apariţia resorbţiei osoase şi în cele din 

urmă la eşecul implantării, [Cui şi colab., 2010].  

 Conform afirmațiilor lui Wolff, ţesutul osos se remodelează continuu în funcţie de 

solicitările mecanice, iar scăderea sau absenţa acesteia poate cauza atrofia şi resorbţia ţesutului 

osos. De asemenea, în vindecarea fracturii, solicitarea mecanică are un rol important asupra 

formării calusului şi, prin urmare, asupra remodelării osoase [Sumitomo şi colab., 2008]. 

 Conform literaturii de specialitate, aliajele de magneziu au densitatea cuprinsă între 1740-

2000 kg/m
3
, modulul de elasticitate între 41-45 GPa, cel mai apropiat ca valoare de osul uman în 

comparație cu celelalte tipuri de biomateriale, tensiunea de curgere fiind între 65 și 100 MPa, 

reziliența(k1c) între 15-40 MPa.m
1/2

 [Staiger și colab., 2006]. 

   

I.2.1.3. Studii privind comportamentul la coroziune al aliajelor biodegradabile Mg-Zr-Ca-Si 

Coroziunea aliajelor biodegradabile Mg-Zr-Ca-Si 

Coroziunea reprezintă fenomenul de distrugere parţială sau totală a materialelor şi în 

special, a metalelor în urma unor reacţii chimice sau electrochimice la interacţiunea cu mediul 

înconjurător sau cu medii specifice, fiind unul dintre cei mai importanţi parametri care determină 

fiabilitatea unui biomaterial. Un material biodegradabil, este după cum ii spune și numele, un 

material care se descompune în urma unui proces de coroziune, drept urmare este necesar de 

cercetat o degradare controlată a acestor materiale în scopul realizarii unor aplicații care să 

înlocuiască biomaterialele convenționale. 

 Îmbunătățirea rezistenței la coroziune are două mari direcții de dezvoltare:  

1) alierea cu elemente chimice precum: Ca, Si, Zr, Sn, Zr, Zn, în scopul formării de compuși care 

să întârzie procesul de degradare, și 2) acoperirea cu filme subțiri prin diferite tehnici enumerate 

în paginile anterioare, straturi care trebuie sa fie aderente cu substratul și să constituie o barieră 

între mediul fiziologic uman și aliajul de magneziu. 

Toate metalele şi aliajele sunt supuse la coroziune atunci când intră în contact cu fluidele 

biologice, întrucât mediul fiziologic normal al organismului uman este foarte agresiv, fiind un 

mediu apos ce conţine apă, oxigen dizolvat, săruri, proteine, carbohidraţi, lipide, [Chelariu și 

colab., 2006; Long și colab., 2005]. Materialul metalic implantat este, în mod continuu, în 

contact cu diverse biolichide electrolitice, precum: sângele și fluidul extracellular, [Chelariu și 

colab., 2006]. 
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CAP. II. METODE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PROPRIETĂȚILOR PRIN TEHNICI 

DE DEPUNERE ÎN JET DE PLASMA ŞI OXIDAREA MICRO ARC ASUPRA 

ALIAJULUI BIODEGRADABIL Mg-Zr-Ca-Si 

II.1. Noţiuni introductive 
Acoperirile, în general, pot fi împărțite în două categorii: acoperiri prin modificarea 

suprafeței prin metode chimice și acoperiri prin depuneri. Prima categorie de depuneri este 

dedicată acoperirilor “in situ” care sunt formate din  reacții specifice între materialul de bază și 

mediu. Astfel, suprafața substratului metalic este convertită în timpul unui proces chimic sau 

electrochimic într-un strat de oxid. Cea de-a doua categorie de depunere este formată, în 

principal, din materiale de bază de origine organică. Pentru aplicațiile biomedicale, acoperirile 

trebuie să prezinte protecție anticorozivă superioară și alte funcții cum ar fi: biocompatibilitatea 

și osteointegrarea în cazul aplicațiilor ortopedice, bioactivitatea și abilitatea antibiotică. 

Cel mai important aspect, este că aceste acoperiri ar trebui să controleze viteza de 

biodegradare a aliajului, menținand caracteristicile implantului în anumiți parametri de 

funcționare și să ajute la regenerarea țesutului osos. 

II.2. Tehnici de depuneri  

II.2.1. Depuneri termice de straturi prin jet de plasmă 

Procedeul de depunere (figura 8) în jet de plasmă este considerat cel mai versatil dintre 

toate procedeele de depunere prin pulverizare termică. Pe durata derulării procesului, gazele 

utilizate (argon, azot, heliu sau hidrogen) trec printr-un arzător. Un arc electric disociază şi 

ionizează gazele. În spatele duzei atomii se îmbină, eliberând o cantitate imensă de căldură. În 

realitate, temperaturile la care poate ajunge plasma sunt mai mari de 10.000 °C, depăşind cu mult 

temperatura de topire a oricărui material. Pulberea este injectată în flacără, topită şi accelerată 

către substrat. 

 

Figura 8. Reprezentarea schematică a procedeului de depunere în jet de plasmă,  

[http://plasmajet.ro/metalizarea-cu-plasma] 

Pulverizarea în jet de plasmă a fost dezvoltată iniţial în scopul realizării depunerilor din 

materiale ceramice, fiind considerată şi în prezent cel mai important procedeu de depunere a 

acestor straturi. Acest procedeu permite totodată depunerea de materiale metalice şi plastice. 

Vitezele de propulsare ale particulelor sunt mult mai mari decât în cazul pulverizării cu arc 
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electric sau flacără, rezultând straturi mult mai dense, caracterizate de o rugozitate foarte mică a 

suprafeţelor.  

Straturile superficiale depuse în jet de plasmă se formează prin depunerea unei particule 

pulverizate peste altă particulă care a ajuns anterior pe substrat. Timpul de solidificare al unei 

particule topite ce vine în contact cu suprafaţa rece a substratului este cu câteva ordine de 

mărime mai mic decât timpul de depunere. Astfel, o particulă nu va întâlni niciodată la atingerea 

substratului o zonă lichidă permanentă formată din topitură. Stuctura acoperirii realizată prin 

depunere în jet de plasmă este neomogenă, stratificată, formată din “splat-uri” [Sofia, 2005]. 

Particulele parţial topite, oxizii şi golurile care se formează în strat sunt prezentate în figura 9. 

 

Figura 9. Structura acoperii realizată prin depunere în jet de plasmă 

 

CAP. III. PROIECTAREA ȘI OBȚINEREA MATERIALELOR 

BIODEGRADABILE METALICE PE BAZĂ DE MAGNEZIU 
 

 Proiectarea materialelor metalice reprezintă o etapă importantă în funcționarea organelor 

de mașini. Calitatea materiilor prime, dar și prețul de cost al acestora contribuie la alegerea unui 

produs optim. Mai mulți factori determină criteriile de alegere şi utilizare a materialelor metalice: 

scopul propus, raspuns la diverse solicitări în timpul funcționării, fiabilitate dar și  prețul de cost 

pentru realizarea materialului propus. 

 

III.1. Procedee și echipamente utilizate în elaborarea aliajelor din sistemul 

Mg-Ca-Zr-Si 
Elaborarea aliajelor pe bază de Mg este unul dintre cele mai dificile procese din cadrul 

acestei teze de doctorat, datorită riscului de autoaprindere, a fenomenului de oxidare puternică în 

atmosferă obișnuită, cât şi a pierderilor ce le-ar presupune un proces de elaborare obişnuit. De 

aceea, este necesară elaborarea în medii controlate cu instalaţii special destinate acestui scop, 

respectiv elaborarea în atmosferă inertă de argon cu un control al temperaturii extrem precis.  
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Elaborarea aliajelor din sistemul Mg-Zr-Ca, Mg-Ca, Mg-Zr-Ca-Si s-a realizat pornind de 

la componente de înaltă puritate, Mg-98,5%, Ca-99,9%, prealiaj Mg-Zr (75-25%) şi Si-98,5%. 

III.1.1. Elaborarea aliajelor în atmosferă inertă 

Elaborarea unor aliaje de magneziu din sistemul Mg-Ca-Zr -Si s-a efectuat   într-o 

instalație de prelucrare cu curenți de inducție, instalație CU CONVERTIZOR COMPACT ȘI 

ATMOSFERĂ CONTROLATĂ, TIP CTC50K15 în creuzete din zirconia. Urmărirea 

temperaturii topiturii metalice pe parcursul procesului de elaborare se face cu ajutorul unui 

termocuplu instant. 

În cadrul programului de experimentări au fost elaborate şase tipuri de aliaje Mg-Ca-Zr, 

Mg-Ca şi Mg-Ca-Zr-Si, respectiv Mg – 1,3Ca - 5,5Zr, Mg – 0,9Ca – 1,2Zr, Mg - 0,7Ca – 0,4Zr, 

Mg - 1Ca, Mg – 0,7Ca – 0,4Zr – 0,6Si şi Mg-0,7Ca.  Pe baza caracteristicilor microstructurale, a 

testelor de coroziune şi tribologice, a analizelor de citotoxicitate, dar şi ale acoperirilor de 

zirconia pe aliajele de bază urmează a fi selectat aliajul optim pentru testările funcționale. 

Detaliile tehnice privind echipamentul utilizat pentru elaborarea aliajelor Mg-Ca-Zr, Mg-

Ca şi Mg-Ca-Zr-Si sunt prezentate în cele ce urmează. 

Instalația de prelucrare prin inducție cu convertizor compact și atmosferă controlată, tip 

CTC50K15 se găsește la Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Știința și 

Ingineria Materialelor, Laboratorul de Elaborarea și Rafinarea Aliajelor Metalice 

(www.eramet.ro) şi a fost concepută de Prof. dr. ing. Victor Geantă și Prof. dr. ing. Ionelia 

Voiculescu pentru a satisface mai multe cerințe de cercetare științifică (fig. 10; fig.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Instalația de prelucrare prin inducție cu convertizor compact și atmosferă 

controlată, tip CTC50K15. 
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Pentru elaborarea aliajelor experimentale de magneziu au fost utilizate ca materii prime: 

magneziu compact (99,7 %); calciu granule şi prealiaj magneziu-zirconiu cu 25% concentraţie 

zirconiu. Calculul de încărcătură efectuat pentru aliajele experimentale este evidențiat în tabelul 

4. 

 

 

 
Figura 12. Mini-lingouri din aliaje de magneziu în stare turnată și solidificată. 
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Figura 11. Instalația de prelucrare prin inducție cu inductorul circular 

vertical montat. 
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Tabelul  4. Calculul de încărcătură efectuat pentru aliajele experimentale 

Aliaj Mg (g) Mg-25Zr (g) Ca(g) Si (g) Total (g) 

Sarja 1 

(Mg – 1,3Ca - 5,5Zr) 

28 0,9 0,1 - 29 

Sarja 2 

(Mg – 0,9Ca – 1,2Zr)  

28 0,7 0,1 - 28,8 

Sarja 3 

(Mg - 0,7Ca – 0,4Zr) 

28 0,45 0,05 - 28,5 

Sarja 4 

(Mg - 1Ca) 

28 - 0,17 - 28,17 

Sarja 6 

(Mg – 0,7Ca – 0,4Zr – 0,6Si) 

28 0,51 0,17 0,17 28,85 

Sarja 7 

(Mg-0,7Ca) 

28 - 0,112 - 28,112 

 

Cantitatea de aliaj de magneziu, granulele de calciu, cât şi prealiajul de Mg-Zr au fost 

introduse simultan în creuzet sub protecție de argon. S-a efectuat o preîncălzire la 450 ºC și apoi 

s-a realizat topirea propriu-zisă la o temperatură 650 - 680 ºC, de asemenea, în atmosferă 

controlată de argon. Turnarea s-a efectuat într-un creuzet de zirconia, mini-lingourile 

(epruvetele) luând forma conică a creuzetului. 

După solidificare și răcire în mediul controlat de argon (pentru evitarea oxidării și 

eventual, a aprinderii aliajului), epruvetele s-au debavurat și au fost curățate de oxizi. 

Astfel, au fost obținute cele şase aliaje experimentale din sistemul Mg-Ca-Zr, Mg-Ca şi 

Mg-Ca-Zr-Si respectiv Mg – 1,3Ca - 5,5Zr, Mg – 0,9Ca – 1,2Zr, Mg - 0,7Ca – 0,4Zr, Mg - 1Ca, 

Mg – 0,7Ca – 0,4Zr – 0,6Si şi Mg-0,7Ca. 

În vederea obţinerii unei concentraţii cât mai precise, s-au efectuat câte 3-4 determinări 

EDS în zone diferite ale mini-lingoului. În tabelul 5 sunt evidenţiate compoziţiile chimice a 

aliajelor experimentale, analiză efectuată cu ajutorul microscopului electronic cu scanare, prin 

sistemul EDAX. 

Tabelul  5. Compoziţiile chimice ale aliajelor elaborate 

Proba/Element Magneziu (%) Calciu (%)  Zirconiu (%) Siliciu (%)  

Şarja 1 

 (Mg – 1,3Ca - 5,5Zr) 

 

Medie 

92,79 1,43 5,79 - 

93,95 1,06 5 - 

92,71 1,48 5,8 - 

93,15 1,32 5,53  

Şarja 2 

(Mg – 0,9Ca – 1,2Zr)  

 

Medie 

97,47 1,04 1,49 - 

98,53 0,63 0,84 - 

97,74 0,99 1,27 - 

97,91 0,89 1,2 - 

Şarja 3 

(Mg - 0,7Ca – 0,4Zr) 

 

 

 

 

98,42 0,88 0,7 - 

99,15 0,7 0,15 - 

98,63 0,65 0,72 - 

99,06 0,62 0,33 - 

99,15 0,59 0,26 - 

99,12 0,55 0,33 - 
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Medie 98,92 0,67 0,42 - 

Şarja 4 

(Mg - 1Ca) 

 

Medie 

99,05 0,95 - - 

98,94 1,06 - - 

98,96 1,04 - - 

98,98 1,02 - - 

Şarja 6 

(Mg – 0,7Ca – 0,4Zr – 0,6Si) 

 

 

Medie 

97,77 0,89 0,38 0,96 

98,37 0,64 0,35 0,66 

98,53 0,68 0,28 0,54 

98,59 0,63 0,4 0,38 

98,31 0,71 0,35 0,62 

Şarja 7 

(Mg-0,7Ca) 

 

Medie 

99,28 0,72 - - 

99,30 0,70 - - 

99,48 0,52 - - 

99,35 0,65 - - 

 

CAP. IV. METODE ȘI ECHIPAMENTE UTILIZATE ÎN CERCETĂRILE 

EXPERIMENTALE 

IV.1.Scopul lucrării 
Obiectivul principal al tezei de doctorat este reprezentat de obținerea unor materiale 

biodegradabile metalice de magneziu, cu posibile aplicații medicale, la care s-au efectuat două 

tipuri de acoperiri prin depunere în jet de plasmă, în scopul evaluării caracterului biodegradabil. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, s-au parcurs o serie de etape: 

1. Identificarea unor aliaje de magneziu care pot fi utilizate ca biomateriale medicale; 

2. Elaborarea a șase aliaje originale pe bază magneziu (din sistemul binar Mg-Ca) cu adăugarea 

de elemente de aliere precum Zr și Si; 

3. Acoperirea aliajelor prin depunere în jet de plasmă cu două tipuri de straturi: ZrO2Y2O3 și 

ZrO2CaO; 

4. Caracterizarea microstructurală a aliajelor experimentale din sistemul Mg-Ca-Zr-Si și a 

acoperirilor efectuate, în vederea alegerii aliajului optim; 

5. Testarea proprietăților tribologice ale aliajelor experimentale; 

6. Caracterizarea aliajelor și acoperirilor prin teste de coroziune; 

7. Caracterizarea aliajelor și acoperirilor  experimentale prin teste de biocompatibilitate in vitro. 

Caracterul complex al determinărilor experimentale rezultă din planificarea experimentală a 

cercetărilor care este prezentată în tabelul 6: 
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Tabelul  6. Planificarea experimentală a cercetărilor 

Obiectiv 

Metodă 

Aliaje biodegradabile metalice Mg-

Ca-Zr-Si (cod probe - 

S1,S2,S3,S4,S6 și S7) 

Acoperiri  de natură ceramică 

(cod probe: S1,S2,S3,S4,S6 și S7 – 

ZrO2Y2O3 și S1,S2,S3,S4,S6 și S7 – 

ZrO2CaO) 

Caracterizare 

structurală 

Microscopie optică - 

Microscopie electronică (SEM) 

Difracția de raze X (XRD) 

Compoziția 

chimică 
Spectroscopie de raze X cu dispersie de energie (EDS) 

Morfologia 

suprafeței 
Microscopie electronică (SEM) 

Caracteristici de 

adeziune 
- Metoda “micro-scratch” 

Caracteristici 

mecanice 
Metoda microindentării 

Rezistența  la 

coroziune 
Determinarea vitezei de coroziune prin metode electrochimice 

Evaluarea 

biocompatibilității 
Determinarea citotoxicității prin testul MTT 

 

Materialele experimentale utilizate în cadrul prezentei teze de doctorat au fost: 

- Aliaje de metalice biodegradabile pe baza magneziu, având sistemul de baza Mg-Ca, cu 

elemente de aliere Zr și Si, respectiv Mg – 1,3Ca - 5,5Zr; Mg – 0,9Ca – 1,2Zr;  Mg - 0,7Ca – 

0,4Zr;  Mg - 1Ca; Mg – 0,7Ca – 0,4Zr – 0,6Si şi Mg-0,7Ca, obținute experimental prin 

elaborare într-o instalație de prelucrare cu curenți de inducție, folosind materii prime Mg pur 

(99,7%), Ca metallic, prealiaj Mg-25Zr și Si pur (98,5%). 

- Pulberi de ZrO2Y2O3 și ZrO2CaO achiziționată de la firma Sulzer Metco, acestea fiind 

utilizate în cadrul acoperirilor prin metoda pulverizării în jet de plasmă pe niște epruvete sub 

formă de discuri cu diametrul de 20 mm și grosimea de 2 mm. 

Menționez faptul că în prezenta teză de doctorat se vor regăsi codificări pentru cele șase 

tipuri de aliaje (S1,S2,S3,S4,S6,S7), aliajul S5 din motive tehnologice nefiind inclus în cadrul 

acestor cercetări. 

În continuare sunt prezentate succint principiile metodelor a aparaturii experimentale. 

IV.2. Metode de analiză și echipamente de depunere prin pulverizare termică 

în jet de plasmă a aliajelor Mg-Ca-Zr-Si 
Pentru a mări rezistenţa la coroziune a implanturilor ortopedice pe bază de magneziu 

introduse în organismul uman, se practică utilizarea depunerilor de straturi cu proprietăţi 

superioare, care îmbunătăţesc caracteristicile materialelor folosite la fabricarea implanturilor. 
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Instalaţia de depunere în jet de plasmă tip SPRAYWIZARD 9MCE (figura 13) se găseşte 

în cadrul Laboratorului Ingineria materialelor şi suprafeţelor a Facultăţii de Mecanică şi este 

compusă dintr-o serie de echipamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Instalaţia de depunere în jet de plasmă tip SPRAYWIZARD 9MCE. 
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 Performanţa pe termen lung a implanturilor chirurgicale depinde în mod direct de 

proprietăţile de suprafaţă ale materialului, în special comportamentul degradării aliajului în 

organismul uman. Aliajele din magneziu, Mg-Si-Ca si Mg-Zr-Ca au un potenţial ridicat de a se 

coroda în mediul agresiv al organismului uman, prezentând un risc crescut de declanşare a 

reacţiilor inflamatorii, care determină în final pierderea implantului. De asemenea, coeficientul 

de frecare ridicat şi rezistenţa scăzută la uzură limitează aplicaţiile biomaterialelor metalice.  

Concentraţiile chimice ale pulberilor sunt următoarele:  

- pentru ZrO2Y2O3: 92% ZrO2 şi 8% Y2O3. 

- pentru ZrO2CaO: 95% ZrO2 şi 5% CaO. 

 Straturile depuse trebuie să aibă o densitate considerabilă, cu o porozitate scăzută şi cu un 

modul de elasticitate apropiat de cel al osului uman. De asemenea, aspectul rugos al depunerii 

facilitează fenomenul de osteointegrare dintre implantul biodegradabil şi os. Aceste straturi 

împreună cu sistemul de aliaje pe bază de magneziu aliate cu Ca, Zr, Si favorizează încetinirea 

fenomenului de coroziune şi de dezintegrare prematură a implantului. 

IV.3. Metode de analiză și echipamente utilizate pentru analiza chimică și structural 
 

În tabelul 7 se regăsesc tipurile de echipamente ce au fost utilizate în scopul 

determinărilor de natură microstructurală, mecanică, caracterizare electrochimică și  testul de 

viabilitate celulară. 

Tabelul 7. Echipamentele utilizate în studiul de cercetare 

 

Obiectiv 
Metodă 

Echipamente utilizate în 

studiul de cercetare 

Caracterizare 

structurală și 

morfologia 

suprafeței 

Microscopie optică 

 
Microscopul optic LEICA DMI5000 M 

Microscopie electronică (SEM) 

 
SEM Quanta 200 3D - FEI 

Difracția de raze X (XRD) 

 
Difractometru de raze X 

 X’Pert Pro MPD 
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Compoziția 

chimică 

Spectroscopie de raze X cu dispersie de 

energie (EDS) 

 
SEM Quanta 200 3D – FEI 

AMETEK - EDS  

 

 

 

 

 

Caracteristici de 

adeziune 

 

 

 

 

 

Metoda “micro-scratch” 

 
Tribometru CETR UMT-2 

Caracteristici 

mecanice 

Metoda microindentării 

Determinarea profilului suprafetei 

 
Sistemul Form Talysurf Intra 

Rezistența  la 

coroziune 

Determinarea vitezei de coroziune prin 

metode electrochimice 

 
VoltaLab PGP 201 

Evaluarea 

biocompatibilității 

Determinarea citotoxicității prin testul 

MTT 

 
Placa cu 96 godeuri evidenţiind 

rezultatul etapelor testului MTT 
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Cap. V . CERCETĂRI EXPERIMENTALE ȘI REZULTATE PRIVIND 

CARACTERIZAREA ALIAJELOR BIODEGRADABILE Mg-Ca-Zr-Si 

V.1. Caracterizarea microstructurală  a aliajelor obținute experiemental 
Dintre numeroasele elemente chimice (metale şi nemetale) care intră în compoziţia 

organismul uman, după studii aprofundate, cercetătorii au apreciat că  Mg întruneşte cu succes 

cele mai stringente condiţii  care ar trebui îndeplinite de către un implant biodegradabil. Astfel,  

pornind de la proprietăţile mecanice (duritate, modul de elasticitate, rezistenţa la tracţiune şi 

alungire) şi continuând cu biocompatibilatatea sa, rezistenţa la coroziune şi uzură şi 

osteointegrarea (rugozitate, topografia suprafeţei)  Mg se detaşează printre alte elemente 

cercetate, ca fiind cel mai avantajos.   

Însă, deşi este al patrulea element chimic răspândit din corpul uman şi participa la 

numeroase reacţii enzimatice care se desfăşoară în cadrul metabolismului uman, există un 

dezavantaj cu care se confruntă un implant biodegradabil pe bază de Mg, respectiv, coroziunea 

rapidă în corpul uman.  

În încercarea scăderii vitezei de degradare a magneziului în organism, s-au încercat două 

metode. Prima metodă a fost alierea magneziului cu alte elemente biocompatibile, precum Zr, Ca 

şi Si, iar cea de-a doua metodă a fost depunerea unui strat protector pe suprafaţa aliajelor.  

Cercetările actuale indică că sistemul Mg-Zr-Ca, Mg-Ca şi Mg-Zr-Ca-Si  ar avea şanse 

promiţătoare de a îndepărta orice impact nefavorabil al unui implant biodegradabil. Un aspect 

foarte important il reprezintă proporţia de elemente din cadrul acestor siteme de aliaje 

biodegradabile. 

 În cercetările care urmează a fi prezentate s-a abordat realizarea unor aliaje pe bază de 

Mg, cu compoziţie variabilă de Zr, Ca şi un sistem care înglobează toate cele petru elemente 

(Mg-Zr-Ca-Si), peste care s-au realizat prin metoda depunerii în jet de plasmă a unor acoperiri 

ceramice cu bază oxid de zirconiu (ZrO2 – Y2O3 şi ZrO2 - CaO)  în vederea studiului 

microstructural, tribologic, electrochimic şi în vitro. 

V.1.1. Caracterizarea microstructurală a aliajelor Mg-Ca-Zr-Si prin microscopie optică, 

microscopie electronică și difracție de raze X 

În vederea caracterizării aliajelor experimentale  obţinute, pentru pregătirea metalografică 

probele au fost realizate conform STAS 4203 – 74. Mini-lingourile  de Mg-Zr-Ca, Mg-Ca, Mg-

Zr-Ca-Si  obţinute cu ajutorul unei instalații cu convertizor compact şi atmosferă controlată au 

fost tăiate cu ajutorul ferăstrăului mecanic. Epruvete cilindrice de grosimi de aproximativ 2 mm 

au fost obţinute şi investigate microstructural. Probele au fost şlefuite cu hârtie abrazivă de SiC 

cu diferite granulaţii de la 180, 360, 500, 600, 800, 1200 și lustruite până la obţinerea luciului 

metalic cu suspensie de alumină de 0,3 şi 1 µm [Munteanu și colab., 2010]. Obţinerea 

microstructurii s-a realizat prin atac chimic metalografic  ce are în compoziţie un amestec de 2ml 

HF (48%), 2ml HNO3(conc.) şi 96 ml H2O [ASM handbook, Metalographic and 

microstructures]. 
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În  figura 14 (a-f) se evidenţiază microstructurile optice ale aliajelor experimentale  S1-

S7. În structura aliajelor de magneziu  aflate în stare brut turnată se observă prezenţa grăunţilor 

de magneziu, de tipul α, separarea la limita graunţilor de magneziu, a fazei Mg2Ca şi ordonarea 

uniform distribuită în cuiburi a fazei Zr. 

   
a) S1 – Mg – 1,3Ca - 5,5Zr. 

  
b) S2- Mg – 0,9Ca – 1,2Zr. 

  
c) S3 - Mg - 0,7Ca – 0,4Zr. 

Zr 

Mg2Ca 

Mg 
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d) S4 - Mg - 1Ca. 

  
e) S6 - Mg – 0,7Ca – 0,4Zr – 0,6Si. 

  
f) S7 - Mg – 0,7Ca. 

Figura 14. Microstructuri optice  ale aliajelor din sistemele Mg-Zr-Ca, Mg-Ca si Mg-Zr-Ca-Si. 

Analiza microscopică a implicat şi caracterizarea cu ajutorul microscopului cu scanare de 

electroni, obţinându-se imagini de suprafaţă a aliajelor turnate. Modul de lucru în care s-au 

efectuat microscopiile a fost Low Vacuum cu un detector LFD (Large Field Detector), utilizând 

o tensiune de 30 kV şi o presiune de 60 Pa. 

În figura 15 sunt prezentate imagini prin microscopie electronică (SEM)  a aliajelor (S1-

S7) observându-se structura tipică a grăunţilor de Mg, separarea fazei Mg2Ca la limita grăunţilor 

de magneziu şi ordonarea în cuibuiri a fazei Zr. 

 

 

 

 

Mg 

Mg 

Mg2Ca/

Mg2Si 

Mg2Ca 
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Microscopie electronică – material de bază 
S1 - Mg – 1,3Ca - 5,5Zr 

500X 2000X 5000X 

   
S2 - Mg – 0,9Ca – 1,2Zr 

500X 2000X 5000X 

   
S3  - Mg - 0,7Ca – 0,4Zr 

500X 2000X 5000X 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Mg 

Zr 

Mg2Ca 

Mg 
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S4 - Mg - 1Ca 

500X 2000X 5000X 

   
S6 - Mg – 0,7Ca – 0,4Zr – 0,6Si 

500X 2000X 5000X 

   
S7 - Mg – 0,7Ca 

500X 2000X 5000X 

   
Figura 15. Imagini SEM la diferite puteri de mărire ale aliajelor din sistemele Mg-Zr-Ca, Mg-Ca şi Mg-Zr-Ca-Si. 

În continuarea analizelor microstructurale s-a efectuat determinarea difracţiei de raze X 

printr-un echipament X’Pert Pro MPD, având un tub de raze X cu anod de Cu (λ = 1.54 ) 

produs Panalytical, Olanda. Acestea au avut rolul de a pune în evidenţă fazele şi compuşii care 

alcătuiesc atât materialele de bază cât şi acoperirile efectuate.    

În figura 16 sunt prezentate difracţiile de raze X pentru aliajele experimentale de bază 

(S1-S7). A fost identificată ca fază predominantă, magneziul, având o structură cristalografică de 

Zr 

Mg2Ca 

Mg 

Mg2Ca/ 

Mg2Si 

Mg 
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tip hexagonal. Faza Zr pentru aliajele S1,S2,S3 şi S6, a fost identificată la 2θ = 36,58  , 47,78 °, 

90,35 ° , 96,70 °, 104,20 °, 108,58 ° şi 117,81°. Faza Mg2Ca s-a regăsit cu precădere la 2θ = 

35,56 °, 69,94 °, 99,12°. Faza Mg2Si prezentă în aliajul S6 s-a regăsit la 2θ = 72,49 °, 104,38°. 

 
Figura 16. Difractogramele de raza X ale aliajelor de bază 

Dimensiunea de cristalit s-a calculat conform ecuaţiei de calcul Scherrer, iar valorile 

obţinute pentru fiecare compus sunt evidenţiate în tabelul 8 și figura 17. 

 
Tabelul  8. Dimensiunea de cristalit pentru fazele aliajelor de bază 

Dimensiune de cristalit (nm) 

  Mg Zr Mg2Ca Mg2Si 

S1 37,4275 30,68117 22,6364   

S2 28,89508 21,62416 25,57983   

S3 28,54734 33,33075 34,31435   

S4 37,99377   37,82371   

S6 31,52261 19,24499 26,93966 25,35948 

S7 23,48616   16,09706   
 

 

Figura 17. Dimensiunile de cristalit pentru fiecare fază identificată. 
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V. 2. Caracterizarea proprietăților tribologice a aliajelor Mg-Ca-Zr-Si 

V.2.1. Determinarea modulului de elasticitate longitudinal prin testul de microindentare 

Măsurarea durităţii şi a modulului de elasticitate longitudinal a fost realizată prin metoda 

microindentării utilizând tribometrul  UMTR 2M-CTR. Au fost utilizate probe de tip semi-disc 

având diametrul de 20 mm  şi grosime de 2 mm. A fost utilizat un penetrator de tip Rockwell din 

diamant având unghiul la vârful indentorului de 120º şi cu vârful sferic de rază de 200 μm, la 

care s-a aplicat o forţă de 5 N. 

Pentru o determinare cât mai precisă au fost realizate trei determinări pentru fiecare aliaj 

în parte. Rezultatele modului de elasticitate, durităţii şi rigidităţii aliajelor sunt evidenţiate în 

graficele a,b,c ale figura 18. 

 

  
a)                                                                               b) 

 
c) 

Figura 18. Determinarea caracteristicilor de rigiditate/duritate/modul de elasticitate.  

 

În figura 19 sunt prezentate curbele de variaţie a forţei de pătrundere  în raport cu 

adâncimea indentării după efectuarea testului de microindentare. 

După natura elementului de bază-Mg, având modulul de elasticitate de 45 GPa şi a 

elementelor de aliere Zr, Ca şi Si, aliajele S1-S7 prezintă valori cuprinse între 13 şi 27 GPa 
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asemenea diferitelor tipuri de oase, care sunt cuprinse între 14-30 GPa.  Aliajul S7 – Mg-0,7Ca 

prezintă cel mai scăzut modul de elasticitate 13,023 GPa, pe când aliajul S6 - Mg – 0,7Ca – 

0,4Zr – 0,6Si are modulul cel mai ridicat, adică 27,081 GPa. Această valoare poate fi datorată 

prezenţei zirconiului şi a siliciului, elemente cu module de elasticitate mult mai mari faţă de 

magneziu. 

Se poate observa un caracter descrescător al modulului de elasticitate pentru aliajele S1-

S3, începând de la S1 - Mg – 1,3Ca - 5,5Zr, E= 26,853 GPa, până la S3-Mg-0,7Ca–0,4Zr, 

E=25,025 GPa. Prezenţa zirconiului influenţează acest parametru. 

Valorile modulului de elasticitate obţinute pentru probele S1-S7 sunt comparabile cu 

valoriel aliajelor din literatura de specialitate, fiind similare în cazul aliajelor Mg-Ca  cu studiile 

efectuate de Harandi şi colaboratorii [Harandi și colab. 2013]. Se confirmă faptul că alierea 

magneziului cu elemente precum Ca, Zr, Si contribuie la scăderea modulului de elasticitate, 

având valori aproape identice cu cele ale osului uman. 

 

S1 S2 

  
S3 S4 

  
S6 S7 

  
Figura 19. Curbele forţa-adâncime pentru testul de micro-indentare   



34 

 

V.2.2. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice prin metoda “micro-scratch” 

Testarea adeziunii straturilor cu materialele de bază a fost efectuată prin metoda “micro-

scratch”, cu ajutorul echipamentului tribometru CETR UMT-2, aparţinând Laboratorului de 

Organe de Maşini – Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică a Facultăţii 

de Mecanică. 

Pentru analizarea celor 6 materiale de bază (S1-S7) din cadrul prezentei teze de doctorat 

s-a utilizat metoda încărcării constante a unei forţe de 5N, cu deplasarea microlamelei pe o 

distanta de 4 mm, pentru o singură determinare. S-a utilizat un indentor de tip DFH-20 Dual 

Friction/Load Sensor, echipat cu o microlamela având raza vârfului de 0,4 mm. 

Analiza rezultatelor asupra celor şase materiale de bază s-a făcut prin intermediul 

microscopului SEM, prin obţinerea de imagini la diferite puteri de mărire, dar şi profilul 3D a 

suprafeţelor. 

În figura 20 se observă imagini SEM și profilogramele urmelor de “scratch” pe probele 

S1-S7. 

 

S1 - Mg – 1,3Ca - 5,5Zr 

   
S2 - Mg – 0,9Ca – 1,2Zr 

   
S3 - Mg - 0,7Ca – 0,4Zr  
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S4 – Mg-1Ca 

   
S6 - Mg – 0,7Ca – 0,4Zr – 0,6Si 

   
S7 – Mg-0,7Ca 

   
Figura20. Imagini SEM şi profilul 3D ale urmelor testului de scratch 

 

În urma încercărilor de micro-scratch s-au putut determina valorile coeficientului de 

frecare aparent ca fiind raportul dintre forţă orizontală Fx(N) pe care o opune materialul şi forţa 

de încărcare de 5 N, Fz(N). 
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Figura 21 evidenţiază variaţia coeficientului de frecare aparent pentru cele şase materiale 

de bază. 

Valorile cele mai scăzute ale coeficientului de frecare aparent  sunt pentru probele S1, S2 

având valori de aproximativ 0,55, proba cu cel mai mare coeficient de frecare fiind S3=1,06. 

 
Figura 21. Variaţia COF aparent pentru aliajele de bază. 

V.3. Comportamentul electrochimic a aliajelor Mg-CA-Zr-Si în medii biologice 

simulate 

V.3.1. Studiul comportării electrochimice cu ajutorul spectroscopiei de impedanță 

electrochimică în soluție Ringer 

Pentru realizarea analizelor electrochimice, probele din sistemul de aliaje Mg-Zr-Ca, Mg-

Ca şi Mg-Zr-Ca-Si au fost debítate astfel încât orice latură a epruvetelor să nu depăşească 1,4 

cm. Mostrele au fost degresate în alcool etilic, după care curăţate în baia cu ultrasunete în apa 

distilată. Pentru efectuarea analizelor s-a ales soluţia Ringer, mediu adecvat încercărilor 

materialelor biodegradabile. 

Compoziţia chimică a soluției Ringer este evidenţiată în tabelul 9. 

 

Tabelul  9. Compoziţia chimică a soluţiei Ringer 

Substanţă NaCl KCl CaCl2 NaHCO3 

Compoziţie (g/1 l H20) 6,5 0,42 0,25 0,2 

  

Epruvetele au fost amplasate în celula electrochimică, unde a fost introdusă soluţia 

Ringer. Au fost folosiţi ca electrozi de referinţă un electrod saturat de camel (SCE), iar ca 

electrod auxiliar un fir de platină. Temperatura din celula electrochimică a fost menţinută la 25 

ºC. Măsurătorile s-au efectuat cu un potențiostat model PARSTAT 4000. Prelucrarea datelor 

obținute s-a realizat cu programul ZsimpWin 3.22. 

Spectroscopia de impedanţă electrochimică (SIE) este o metodă electrochimică care 

utilizează un semnal de curent alternativ. Acest semnal este aplicat unui electrod şi se măsoară 

răspunsul primit. În mod curent, se utilizează un semnal de tensiune mică (10 mV) şi se 

înregistrează curentul obţinut. Echipamentul de măsurare înregistrează curentul şi tensiunea în 
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funcţie de timp, în scopul obţinerii unei impedanţe, la diferite frecvenţe rezultând un spectru de 

impendanţă. Măsurătorile sunt similare cu metodele electrochimice obişnuite în care se 

determină un răspuns al curentului funcţie de tensiune. 

Imaginile de microscopie electronică şi compoziţia chimică a suprafeţelor epruvetelor 

corodate supuse spectroscopiei de impedanţă electrochimică după 24 de ore în soluție Ringer 

sunt prezentate în figura 22. 

S1 

   
 

S2 

   

 

S3 
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S4 

   
 

S6 

   
 

S7 

   
 

Figura 22. Imagini de microscopie electronică şi spectre EDS ale aliajelor supuse testului SIE 

V.4. Concluzii parțiale 
 S-a determinat analiza microstructurală optică, microscopie electronică şi difracţia de 

raze X asupra celor şase aliaje de bază. 

 Analizele microscopice evidenţiază aceeaşi microstructură ca şi analizele SEM. Fazele 

identificate, α-Mg, Zr, Mg2Ca şi Mg2Si, au fost depistate şi după efectuarea difracției de raze X, 

unde a fost masurată şi dimensiunea de cristalit pentru fiecare compus în parte . 

 Aliajele biodegradabile S1, S2, S3, S4, S6 și S7 prezintă un modul de elasticitate cuprins 

între 13 și 27 GPa, valori aproximativ identice cu cele ale osului omenesc De asemenea, a fost 
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calculat în urma testului de micro-scratch valoarea coefiecintului de frecare aparent cuprins între 

valorile 0,5 și 1 cu maxim pentru aliajul S3. 

 S-au efectuat analizele de spectroscopie de impedanţă electrochimică. Probele supuse 

testului de electrocoroziune au fost analizate cu ajutorul microscopului electronic, identificându-

se morfologia suprafeţei şi sărurile formate la suprafaţa probei. 

 

Cap. VI. CERCETĂRI EXPERIMENTALE ȘI REZULTATE PRIVIND 

OBȚINEREA DE STRATURI BIOCOMPATIBILE DE ZrO2-Y2O3 și ZrO2-

CaO PRIN PULVERIZARE TERMICA IN JET DE PLASMA ASUPRA 

SISTEMULUI DE ALIAJE Mg-Ca-Zr-Si 

 

Depunerea în jet de plasmă a eşantioanelor din şarjele S1-S7 s-a realizat în cadrul 

Laboratorului de Ingineria Suprafeţelor, Facultatea de Mecanică utilizând o instalaţie Sulzer 

Metco 9MCE cu tipul pistolului 9MB. 

 Metoda de depunere în jet de plasmă este o metoda verstatilă datorită varietăţii mari de 

tipuri de pulberi care se pot utiliza. Aceasta este o metodă de depunere alternativă celor clasice 

precum plasma electrolitic oxidation (PEO). S-au utilizat pulberi cu baza din oxid de zirconiu la 

care, în compoziţia lor, au fost introduse oxidul de ytriu şi oxidul de calciu. 

 În figura 23 se observă imagini din timpul procesului de depunere: 

  

 

Eşantioane probe 

Placa suport 

probe 

Masa rotativă 

Pistol 

depunere 9MB 
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Figura 23. Sortarea probelor 

Parametrii tehnologici utilizaţi pentru procesul de depunere sunt cei recomandaţi de 

Sulzer Metco şi sunt în concordanţă cu granulaţia pulberii şi temperatura de topire a materialelor. 

Aceştia sunt evidenţiaţi în tabelul 10. 
 

Tabelul  10. Parametrii tehnologici utilizaţi în timpul procesului de depunere 

Pulbere 
Tipul 

pistolului 

N2 H2 Electric Dozatorul de pulbere 9MP 
Distanţa 

de 

pulverizare 

(mm) 

Presiune 

(bar) 

Debit 

gaz 

(NLPM) 

Presiune 

(bar) 

Debit 

gaz 

(NLPM) 

DC 

(A) 

DC 

(V) 

Debitul 

gazului 

purtător 

(NLPM) 

Presiune 

aer (bar) 

Cantitate 

(g/min) 

ZrO2 – 

CaO 
9MB 

3,4 44 3,4 6,6 400 70-

80 

5.3 1.4 144 127 

ZrO2 – 

Y2O3 

3,6 39 3,4 6,6 400 70-

80 

5.1 1.4 126 127 

 

Procesul de depunere a necesitat următoarele etape preliminare: 

- debitarea probelor la dimensiunile necesare efectuării analizelor structurale, tribologice, 

de coroziune şi in vitro; 

- poziţionarea epruvetelor pe placa suport ; 

- sablarea probelor ; 

- degresarea epruvetelor utilizând alcool etilic ; 

- fixarea plăcii suport pe masa de lucru ; 

- depunerea în jet de plasma a straturilor de ZrO2 – Y2O3 si ZrO2 – CaO. 

VI.1. Caracterizarea chimică și microstructurală a acoperirilor obținute 

experimental 

VI.1.1. Compoziţia chimică a straturilor de ZrO2 - Y2O3 și ZrO2 – CaO 

Scopul investigaţiilor a fost de a identifica compoziţia chimică a acoperirilor ceramice depuse pe 

materialele de bază S1-S7. 

Probe depuse 
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 În tabelul 11 sunt evidenţiate compoziţiile chimice ale acoperirilor de ZrO2 – Y2O3 si 

ZrO2 – CaO utilizate ca acoperiri ceramice. 

 

Tabelul  11. Compoziţiile chimice ale acoperirilor de ZrO2 – Y2O3 şi ZrO2 – CaO 

Depunere O (%) Mg (%) Y (%) Zr (%) Ca (%) 

S1- ZrO2 – Y2O3 8,72 0,25 22,2 68,83 - 

S2- ZrO2 – Y2O3 7,25 0,40 23,93 68,43 - 

S3- ZrO2 – Y2O3 2,20 0,13 22,58 75,09 - 

S4- ZrO2 – Y2O3 4,50 0,31 20,70 74,49 - 

S6- ZrO2 – Y2O3 9,14 0,35 20,52 70,00 - 

S7- ZrO2 – Y2O3 10,78 0,22 20,25 68,74 - 

S1- ZrO2 – CaO 10,85 0,10 - 83,61 5,43 

S2- ZrO2 – CaO 12,77 0,22 - 81,35 5,65 

S3- ZrO2 – CaO 12,01 0,96 - 81,94 5,09 

S4- ZrO2 – CaO 11,82 0,10 - 83,38 4,70 

S6- ZrO2 – CaO 10,51 0,14 - 83,95 5,41 

S7- ZrO2 – CaO 10,45 0,10 - 84,56 4,89 
     

VI.1.2. Caracterizarea microstructurală a acoperirilor prin microscopie optică, microscopie 

electronică și difracție de raze X 

Morfologia acoperirilor de ZrO2-Y2O3 şi ZrO2-CaO obţinută  în urma analizelor de 

microscopie cu scanare de electroni este prezentată în fig. 78. Acoperirile obţinute prin depunere 

în jet de plasmă prin intermediul echipamentului Sulzer Metco 9MCE au fost realizate doar pe o 

singura suprafaţă. Au fost realizate loturi de câte 6 probe cu câte 2 tipuri de acoperiri pentru 

fiecare tip de încercare, având următoarele grosimi medii, evidenţiate în tabelul 12: 

Tabelul  12. Grosimile medii ale acoperirilor 

Grosimile medii 

ale acoperirilor 

(µm) 

S1 S2 S3 S4 S6 S7 

ZrO2 – Y2O3 124,72 88,98 105,49 66,05 105,49 133,13 

ZrO2 – CaO 100,05 89,56 78.85 95,39 78,87 80,42 

 

Acoperirile ceramice depuse au aspectul unor grăunţi columnari de tip „splats”având o 

suprafaţă relativ rugoasă şi poroasă, cu apariţia unor micropori, dar şi câteva particule netopite 

din tipul procesului de depunere termică. Aceste microfisuri au apărut în timpul procesului de 

revenire, datorită tensiunilor remanente apărute în “splat-uri”. În fig.24 se prezintă imagini SEM 

în secţiune transversală la interfaţa strat ceramic/material de bază. La puteri mari de mărire 

(figura78-secţiune) se pot identifica prezenţa “splat-turilor” în structura morfologică a straturilor 

depuse. Formarea fisurilor duce la intensificarea toleranţei la deformare, iar porozitatea poate fi o 

modalitate de reducere a uzurii, dar poate deveni un factor periculos, intensificând procesul de 

degradare la interfaţa strat – material de bază. 
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Microscopie electronică – depunere termică ZrO2-Y2O3 – suprafaţă/secţiune 

S1 - Mg – 1,3Ca - 5,5Zr  

Suprafață Secțiune 

500X 5000X 500X 5000X 

    
S2 - Mg – 0,9Ca – 1,2Zr 

Suprafață Secțiune 

500X 5000X 500X 5000X 

    
S3  - Mg - 0,7Ca – 0,4Zr  

Suprafață Secțiune 

500X 5000X 500X 5000X 

    
100X 500X   

S4 - Mg - 1Ca  

Suprafață Secțiune 

500X 5000X 500X  

    
S6 - Mg – 0,7Ca – 0,4Zr – 0,6Si  

Micropori Particule 

netopite 

„Splat

” 
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Suprafață Secțiune 

500X 5000X 500X 5000X 

    
100X 500X   

S7 - (Mg – 0,7Ca)  

Suprafață Secțiune 

500X 5000X 500X 5000X 

    
 

Microscopie electronică – depunere termică ZrO2-CaO– suprafaţă/secţiune 

S1 - Mg – 1,3Ca - 5,5Zr 

Suprafață Secțiune 

500X 5000X 500X 5000x 

    
S2 - Mg – 0,9Ca – 1,2Zr  

Suprafață Secțiune 

500X 5000X 500X 5000X 

    
S3  - Mg - 0,7Ca – 0,4Zr  
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Suprafață Secțiune 

500X 5000X 500X 5000X 

    
S4 - Mg - 1Ca  

Suprafață Secțiune 

500X 5000X 500X 5000X 

    
S6 - Mg – 0,7Ca – 0,4Zr – 0,6Si  

Suprafață Secțiune 

500X 5000X 500X 5000X 

    
S7 - (Mg – 0,7Ca)  

Suprafață Secțiune 

500X 5000X 500X 5000X 

    
Figura 24  Imagini SEM a acoperirilor depuse pe suprafaţă şi în secţiune.  

 

În figura 25 sunt prezentate difracţiile de raze X pentru aliajele experimentale cu acoperi 

de ZrO2 – Y2O3  (S1- ZrO2 – Y2O3 -S7 - ZrO2 – Y2O3) și ZrO2 – CaO  (S1- ZrO2 – CaO - S7 - 

ZrO2 – CaO).  Pentru prima acoperire a fost identificată ca fază predominantă oxidul de 
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zirconium, ZrO2, având o structură cristalografică de tip tetragonal. Faza Y2O3, faza componentă 

a acoperii a fost identificată la 2θ = 73,47°, 94,27° si 117,95°. Faza YO1,335 s-a evidenţiat la 2θ = 

26,66° şi 34,80°. Pentru a doua acoperire a fost identificată ca faza predominantă, oxidul de 

zirconium, ZrO2, având o structură cristalografică de tip cubic şi tetragonală. Faza Ca a fost 

identificată la 2θ = 73,92° şi 102,69° şi are o structură cristalografică de tip cubic. 

  
a)                                                                                    b) 

Figura 25. Difractogramele acoperirilor de ZrO2 – Y2O3 (a).și  ZrO2 – CaO (b) 

Dimensiunea de cristalit s-a calculat pentru fazele straturilor de ZrO2 – Y2O3 și ZrO2 – 

CaO conform ecuaţiei de calcul Scherrer, iar valorile obţinute pentru fiecare compus sunt 

evidenţiate în tabelul 13și figura 26. 

Tabelul  13. Dimensiunile de cristalit ale fazelor constitutive acoperii de ZrO2 – Y2O3 și ZrO2 – CaO 

Dimensiune de cristalit (nm) 

  ZrO2 Y2O3 YO1,335  ZrO2 Ca 

S1-ZrO2-

Y2O3 23,94738 30,09688 24,79977 

S1-ZrO2-

CaO 22,4809 15,3444 

S2-ZrO2-

Y2O3 26,43567 34,39729   

S2-ZrO2-

CaO 33,8556 39,37199 

S3-ZrO2-

Y2O3 16,40464 13,53889   

S3-ZrO2-

CaO 35,56891 29,84987 

S4-ZrO2-

Y2O3 34,09179 30,40821 28,63116 

S4-ZrO2-

CaO 24,32564 17,04728 

S6-ZrO2-

Y2O3 27,92249 62,50693 10,10762 

S6-ZrO2-

CaO 33,02317 21,68826 

S7-ZrO2-

Y2O3 29,25017 71,30393 15,23305 

S7-ZrO2-

CaO 33,97871 27,36432 
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a)                                                       b) 

Figura 26. Graficul de variație a dimensiunii de cristalit : a) ZrO2-Y2O3; b) ZrO2-CaO 

 

Parametrii compuşilor, precum sistemul cristalografic, parametrii de reţea sau volumul 

celulei sunt evidenţiate în tabelul 14: 

 

Tabelul  14. Parametrii compuşilor identificaţi în urma analizei XRD 

VI.2. Caracterizarea proprietăților tribologice ale acoperirilor depuse 

VI.2.1. Determinarea modulului de elasticitate longitudinal prin testul de microindentare 

Măsurarea durităţii şi a modulului de elasticitate longitudinal a fost realizată prin metoda 

microindentării utilizând tribometrul  UMTR 2M-CTR. Au fost utilizate probe de tip semi-disc 

având diametrul de 20 mm  si grosime de 2 mm, peste care au fost depuse acoperirile sus- 

menţionate. A fost utilizat un penetrator de tip Rockwell din diamant având unghiul la vârful 

indentorului de 120º şi cu vârful sferic de raza de 200 μm, la care s-a aplicat o forţă de 5 N. 

Pentru o determinare cât mai precisă au fost realizate trei determinări pentru fiecare 

acoperire în parte. Rezultatele modului de elasticitate, durităţii şi rigidităţii acoperirilor sunt 

evidenţiate în figura 27 a, b, c. 

 Compus 
Grup 

spaţial 

Sistem de 

cristalizare 

a 

(Å) 

b 

(Å) 

c 

(Å) 

α 

(º) 

β 

(º) 

γ 

(º) 

Volumul 

celulei 

(10
6
 

pm
3
) 

RIR 

Aliaje de 

bază  

(S1-S7) 

Mg P63/mmc Hexagonal 3,2093 3,2093 5,2103 90 90 120 46,47 3,85 

Mg P63/mmc Hexagonal 3,2089 3,2089 5,2101 90 90 120 46,46 4,01 

Mg2Ca A2/a Monoclinic 10,135 10,840 6,2341 90 90 90 684,96 0,84 

Ca Im-3m Cubic 3,5590 3,5590 3,5590 90 90 90 45,08 9,46 

Zr P63/mmc Hexagonal 3,2300 3,2300 5,1400 90 90 120 46,44 12,59 

Mg2Si Fm-3m Cubic 6,3910 6,3910 6,3910 90 90 90 261,04 4,33 

Aliaje de 

bază + 

acoperire 

de ZrO2 – 

Y2O3 

Mg P63/mmc Hexagonal 3,2089 3,2089 5,2101 90 90 120 46,46 4,01 

ZrO2 P42/nmc Tetragonal 3,6292 3,6292 5,1973 90 90 90 68,45 10,11 

ZrO2 P42/nmc Tetragonal 3,6055 3,6055 5,1797 90 90 90 67,33 10,08 

Y2O3 Ia-3 Cubic 10,608 10,608 10,608 90 90 90 1193,70 8,89 

YO 1.335 P-3m1E Hexagonal 3,8750 3,8750 6,0340 90 90 120 78,47 - 

Aliaje de 

bază + 

acoperire 

de ZrO2 – 

CaO 

ZrO2 Fm-3m Cubic 5,1280 5,1280 5,1280 90 90 90 134,85 - 

ZrO2 P42/nmc Tetragonal 3,5960 3,5960 5,1770 90 90 90 66,94 9,84 

α-Ca Fm-3m Cubic 5,5884 5,5884 5,5884 90 90 90 174,53 6,84 

Ca Fm-3m Cubic 5,5886 5,5886 5,5886 90 90 90 174,55 - 
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a 

  

b 

  

c 

Figura 27. Determinarea parametrilor de modul de elasticitate (a), duritate (b), rigiditate (c) pentru acoperirile 

ceramice. 

În figura 28 sunt prezentate curbele de variaţie a forţei de pătrundere  în raport cu 

adâncimea indentării după efectuarea testului de microindentare. 

Analizând datele menţionate mai sus, pot afirma modul de elasticitate longitudinal al 

acoperirilor are un comportament diferit. Pentru aliajele Mg-Zr-Ca se observă o scădere a 

modulului în raport cu materialul de bază, dar şi o scădere a valorilor între acoperiri odată cu 

scăderea conținutului de zirconiu. În sistemul Mg-Ca se observă o creştere a modulului pentru 

acoperiri în raport cu materialul de bază, oxidul de zirconiu având un rol definitoriu în acest sens. 

Modulul de elasticitate longitudinal al acoperirilor are valori cuprinse între 11,3 GPa şi 30,5 

GPa, valori asemănătoare cu cel al osului. Din figura 82, b se observă valori ale durităţii mai 

ridicate pentru acoperirea de ZrO2-CaO în raport cu acoperirea de ZrO2-Y2O3.  
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S1-ZrO2-Y2O3 S1-ZrO2-CaO 

  
S2-ZrO2-Y2O3 S2-ZrO2-CaO 

  
S3-ZrO2-Y2O3 S3-ZrO2-CaO 

  
S4-ZrO2-Y2O3 S4-ZrO2-CaO 

  
S6-ZrO2-Y2O3 S6-ZrO2-CaO 
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S7-ZrO2-Y2O3 S7-ZrO2-CaO 

  
Figura 28. Curbele de variaţie a testului de microindentare. 

VI.2.2. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice prin metoda micro-scratch 

Testarea adeziunii straturilor cu materialele de bază a fost efectuată prin metoda “micro-

scratch”, cu ajutorul echipamentului tribometru CETR UMT-2, aparţinând Laboratorului de 

Organe de Maşini – Departamentul de Ingienerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică a Facultăţii 

de Mecanică. 

 Pentru analizarea celor 12 probe cu depuneri termice pe materiale de bază (S1ZrO2-Y2O3-

S7ZrO2-Y2O3/ S1ZrO2-CaO – S7ZrO2-CaO ) din cadrul prezentei teze de doctorat s-a utilizat 

metoda încărcării constante a unei forţe de 5N, pe o distanţă de 4 mm, pentru o singură 

determinare. S-a utilizat un indentor de tip DFH-20 Dual Friction/Load Sensor, echipat cu o 

microlamela având raza vârfului de 0,4 mm. 

 Analiza rezultatelor asupra celor 12 materiale de bază s-a făcut prin intermediul 

microscopului SEM, prin obţinerea de imagini la diferite puteri de mărire, compoziţia chimică a 

urmei realizate, dar şi profilul 3D al suprafeţelor. 

 În figurile 29 sunt prezentate imaginile SEM și profilogramele urmelor de “scratch” pe 

probele depuse. 

S1- ZrO2-Y2O3 

   
S2- ZrO2-Y2O3 

   



50 

 

S3- ZrO2-Y2O3 

   
S4- ZrO2-Y2O3 

   
S6- ZrO2-Y2O3 

   
S7-ZrO2-Y2O3 

   
 

S1- ZrO2-CaO 

   
S2- ZrO2-CaO 
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S3- ZrO2-CaO 

   
S4- ZrO2-CaO 

   
S6- ZrO2-CaO 

   
S7-ZrO2-CaO 

   
Figura29. Imagini SEM a urmelor testului de “micro-scratch” şi profilul 3D a suprafeţelor. 
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În urma încercărilor de micro-scratch s-au putut determina valorile coeficientului de 

frecare aparent ca fiind raportul dintre forţa orizontală Fx(N) pe care o opune materialul şi forţa 

de încărcare de 5 N, Fz(N). 

Figura 30 evidenţiază variaţia coeficientului de frecare aparent pentru cele 12 eşantioane 

cu acoperiri ceramice. 

Se observă valori mai ridicate ale coeficientului de frecare aparent pentru acoperirea din 

ZrO2-CaO comparativ cu acoperirea ZrO2-Y2O3 şi cu materialul de bază, ceea ce atestă că 

materialul opune o rezistenţă sporită la acţiunea de îndepărtare a stratului depus, deci o aderenţă 

superioară celorlalte acoperiri, concomitent cu o duritate superioară a acestui strat. 

Se observă că la unele depuneri microlamela nu a pătruns în materialul de bază, ceea ce 

rezultă o acoperire mai dură (figura 30 – S1 ZrO2-CaO), dar se pot observa și exfolieri ale 

stratului depus (figura 30- S7-ZrO2-CaO), ceea ce sugerează o scădere a aderenței stratului la 

materialul de bază. 

 

 
Figura 30. Variaţia coeficientului de frecare aparent pentru cele 2 tipuri de depunere. 

VI.3. Comportamentul electrochimic al acoperirilor de ZrO2-Y2O3 și ZrO2-CaO 

în medii biologice simulate 

VI.3.1. Caracterizare prin voltametrie liniară 

  

 Măsurătorile acoperirilor de ZrO2-Y2O3 și ZrO2-CaO efectuate pe aliajele din sistemul 

Mg-Ca-Zr-Si s-au efectuat în soluție Ringer. Curbele de polarizare liniară au fost trasate în 

intervalul de potențial -2V...1V, utilizând o viteză de baleiere de 0,5 mV/s. 

 Reprezentarea curbelor de polarizare liniară în coordonate: Densitate de curent [j/A cm
-

2
]/Potențial [V] (figura 31), permite evidențierea potențialelor de coroziune (Ecorr), dar și a 

curenților de coroziune (Icorr). 
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 Principalii parametrii ai procesului de coroziune (Ecorr și Icorr) obținuți prin prelucrarea 

curbelor de polarizare liniară sunt evidențiate în tabelul 15.  Potențialele de coroziune prezintă 

valori similare între cele două tipuri de acoperiri, dar cu o rezistență la coroziune îmbunătățită 

față de aliajul Mg-5Si, având Ecorr = -1,727 și Icorr= 30,6. 

 

Tabelul 15. Principalii parametrii ai procesului de coroziune pentru acoperirile studiate în soluție Ringer 

Acoperire Ecorr [mV] Icorr [µA/cm
-2

] 

S1 – ZrO2-Y2O3 -1550,3 192,95 

S3 – ZrO2-Y2O3 -1460,3 220,67 

S4 – ZrO2-Y2O3 -1564,4 165,33 

S6 – ZrO2-Y2O3 -1386,0 163,33 

S7 – ZrO2-Y2O3 - 1568,2 161,45 

S1 – ZrO2-CaO - 1588,2 152,09 

S2 – ZrO2-CaO - 1587,9 152,52 

S3 – ZrO2-CaO - 1550,3 142,38 

S4 – ZrO2-CaO - 1269,6 64,42 

 

 
a)                                               b)                                             c) 

Figura 31. Curbele de polarizare liniară pentru: a) S1 – ZrO2-Y2O3; b) S4 – ZrO2-Y2O3; c) S6 – ZrO2-Y2O3 

  

 În scopul confirmării studiilor de polarizare, precum și pentru înțelegerea mecanismului 

coroziunii electrochimice ale acoperirilor din oxid de zirconiu, morfologia suprafețelor a fost 

evidențiată prin microscopie electronică (figura 32). 

   
a)                                              b)                                               c) 
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d)                                                                e)                                                         f) 

Figura 32. Morfologia acoperirii de ZrO2-Y2O3 depuse pe cele 6 aliaje – putere de marire 2000X 

  

 Imaginile SEM obținute pentru acoperirile din ZrO2-Y2O3 indică faptul că soluția Ringer 

contribuie la degradarea aliajului, pornind de la limitele de separație dintre grăunți, formând pe 

suprafața aliajului saruri de soluție. Atacul chimic are loc relativ uniform pe întreaga suprafață a 

aliajului. 

  

VI.3.2. Studiul comportării electrochimice cu ajutorul spectroscopiei de impedanță 

electrochimică în soluție Ringer 

Spectrele de impedanţă reprezentate de diagramele Bode pentru acoperirile de ZrO2CaO, 

după o zi, respectiv o săptămână de la imersare în soluţia Ringer la temperatura de 37 ºC sunt 

prezentate în figura 33. 
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Figura 33. Spectrul de impedanţă experimental a acoperii de ZrO2CaO pe sistemul de aliaj Mg-Ca [Istrate și colab., 

2015]. 

Se pot observa valori scăzute ale modulului de impedanță în jurul valorii de 10
2
 cm

2
, 

acoperirile,  pot fi descrise ca fiind rezistive pe tot domeniul de frecvență. 

În tabelul 16 sunt afișate parametri electrochimici pentru acoperirea de ZrO2CaO asupra 

aliajului de baza Mg-Ca în suluție Ringer la 37ºC. 
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Tabelul  16. Parametrii electrochimici pentru acoperirea de de ZrO2CaO asupra aliajului 

Probă 
Timpul de 

imersie 

10
4
Q1, 

S/cm
-2

s
n
 

n1 

R1/ 

 
cm

2
 

10
4
Q2/ 

S cm
-2

 s
n
 

n2 

R2/ 

 
cm

2
 

ZrO2

CaO 

1 zi 1.1 0.81 67 0.3 0.81 3750 

1 săptămână 1.1 0.80 58 0.5 0.80 1530 

 

În figura 34 sunt evidențiate morfologia suprafețelor  probelor după o săptămână de 

imersie în soluție Ringer. Se observă formarea masivă a unor produși de coroziune care care 

conțin zone largi de cristale. 

 
Figura 34. Imagine SEM asupra morfologiei suprafeței acoperite cu ZrO2CaO și analiza EDS a probei corodate. 

În figura 35 sunt evidenţiate diagramele Bode(b) şi  Nyquist (a) pentru acoperirile de 

ZrO2-Y2O3, pe un sistem de aliaje Mg-Ca, măsurătoarea efectuându-se la o oră, 24 de ore şi 48 

de ore în soluţie Ringer la 37ºC.   

 

a)                                                  b) 

Figura 35.  Diagramele Nyquist (a) şi  Bode(b) înregistrate pe acoperirea de ZrO2-Y2O3 

VI.4. Concluzii parțiale privind caracterizarea acoperirilor de ZrO2 – Y2O3 şi 

ZrO2 – CaO 
 S-au realizat depuneri cu jet de plasmă, utilizând pulberile ZrO2 – Y2O3 şi ZrO2 – CaO, 

optimizând parametrii tehnologici din catalogul Sulzer şi păstrându-i constanţi pentru fiecare 
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depunere. S-a realizat analiza EDS pentru fiecare acoperire constatându-se o compoziţie relativ 

constant a elementelor componente pentru fiecare depunere. 

 S-au realizat imagini de microscopie SEM pentru fiecare categorie de probe atât în 

suprafaţa cât şi în secţiune, măsurându-se grosimea stratului depus, dar s-a şi evidenţiat ţi 

morfologia structurală a fiecărei acoperiri. 

 Debitarea probelor s-a efectuat în condiţii restrictive prin tăiere manuală  pentru evitarea 

încălzirii probelor şi a fenomenului de autoaprindere. Analizele XRD evidenţiază prezenţa 

fazelor specifice acoperirilor (Mg, ZrO2, Y2O3, YO1.335, ZrO2, α-Ca). De asemenea, s-au 

identificat parametrii de reţea, sistemul de cristalizare şi volumul celulei după fisele tehnice din 

baza de date a difractometrului. 

 Cele două acoperiri prezintă un modul de elasticitate similar, mai scăzut față de 

materialul de bază și  o duritate având o valoare scăzută în comparație cu materialul de bază, 

datorită caracterului ceramic al acoperirii. 

 Din punctul de vedere al rezistenței la uzură, implicit al adeziunii acoperirii la materialul 

de bază, s-a constatat că acoperirea din oxid de zirconiu cu oxid de calciu are un coeficient de 

frecare aparent mai mare decât cealaltă acoperire, implicit o adeziune la substrat mai bună.

 Investigarea comportamentului la coroziunea electrochimică a aliajelor din sistemul Mg-

Ca-Zr-Si și a acoperirilor ceramice în soluția Ringer s-a realizat prin intermediul polarizării 

liniare și a spectroscopiei de impedanță electrochimică. Aliajele acoperite prezintă o mai bună 

rezistență la coroziune decât materialele de bază. 

Cap. VII. EVALUAREA VIABILITĂȚII CELULARE 

VII.1. Evaluarea citotoxicității aliajelor Mg-Ca-Zr-Si și a acoperirilor ceramice – 

testul MTT 

 

Principiul metodei MTT 

Viabilitatea celulară a fost testată prin testul MTT care permite cuantificarea numărului 

de celule vii. Principiul testului constă în utilizarea unei sări de tetrazoliu (bromură 3-

[4,5dimetiltiazol-2il] 2,5 difeniltetrazolium), care în soluție apoasă la pH neutru are o culoare 

galbenă și este capabilă să pătrundă în celule. Celulele viabile reduc, prin intermediul succinat 

dehidrogenazelor mitocondriale, această sare la formazan (granule) care au o culoare albastră. 

Cantitatea de formazan generată de celule după incubarea cu MTT este direct raportată la 

activitatea metabolică a celulelor vii. Cristalele se acumulează intracelular și sunt eliberate prin 

liza celulară indusă de aplicarea DMSO (dimetilsulfoxid). Ulterior, cristalele sunt solubilizate cu 

DMSO, determinând colorarea soluției în violet (Figura 36). Plăcile sunt citite la un 

spectrofotometru, la lungimea de undă incidentă de 570 nm, cu o substracție a absorbției de fond 

la 690 nm.  
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Figura 36. Placa cu 96 godeuri evidenţiind rezultatul etapelor testului MTT; viabilitatea celulară corespunzătoare 

fiecărui godeu urmând a fi cuantificată prin analiza spectrofotometrică. 

Testul MTT  

o S-a îndepărtat mediul de cultură din godeuri prin aspirație și s-au spălat celulele cu PBS 

steril;  

o În godeuri s-a adăugat câte 125 μL de soluție MTT de lucru şi s-a incubat placa timp de 3h la 

37°C (95% umiditate, 5% CO2);  

o După cele 3 ore, s-a aspirat supernatantul din godeuri, iar liza celulară şi solubilizarea 

cristalelor de formazan intracelulare s-a realizat prin adăugarea a 100 μL DMSO per godeu; 

o Placa a fost agitată timp de 5 minute pe un agitator orbital, iar fiecare placa cu 96 godeuri a 

fost evaluată cu un spectrofotometru (Triad LT). Evaluarea a fost efectuată la două lungimi 

de undă ale radiaţiei incidente, λ = 630 nm (test) şi λ = 570 nm, pentru o cuantificare cât mai 

corectă a cantităţii de formazan, care este direct proporţională cu numărul de celule viabile 

crescute.  

o Viabilitatea celulară a fost exprimată procentual prin raportare la godeurile control (blank – 

godeuri fără celule; Control – godeuri cu mediu de cultură şi celule) după formula: CV=100x 

(ODs-ODb)/(ODc-ODb), unde ODs reprezintă densitatea optică (în unități) pentru probă, 

ODb – densitatea optică pentru godeurile cu mediu fără celule (blank), iar ODc – densitatea 

optică pentru godeurile control. 

 

Experiment 1 - coincubare a celulelor HOS cu eşantioanele metalice  

Celulele rezultate după pasaj au fost însămânţate pe eşantioanele metalice (codificate A1, 

A2, A3, A4, A6, A7, native şi cu acoperire cu ZrO2 şi/sau CaO; câte 2 eşantioane pentru fiecare 

aliaj) în plăci de 24 godeuri câte 1x10
5
celule/godeu/ 1 ml MEM complet (MEM cu 10% FBS și 

1% antibiotic-antimicotic) şi incubate în atmosferă umedă, la 37°C și 5% CO2 în vederea 

evaluării viabilităţii şi adeziunii celulare la 24 ore şi respectiv, 7 zile. După 24 ore, mediul a fost 

eliminat prin aspirare; s-a practicat spălare cu PBS şi adăugare de mediu complet proaspăt. 

Întrucât „efervescenţă” eşantioanelor în mediul de cultură a constituit un impediment în 

realizarea testului MTT descris mai sus, s-a decis incubarea pentru încă 24 ore în speranţa ca 

acea „efervescenţă” o să dispară, ceea ce nu s-a întâmplat, ba mai mult, eşantioanele au început 

să se dezintegreze.  
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 Plecând de la observaţiile înregistrate în acest experiment, s-a decis testarea comparativă 

a supraviețuirii celulare prin coincubare la diverse diluţii de extract (obţinut pentru fiecare tip de 

eşantion metalic), în cadrul Experimentului 2, descris în cele ce urmează.  

 

Experiment 2 – testare comparativă a viabilității celulelor HOS la coincubare cu extract-

aliaje 

Experimentul anterior de incubare a celulelor HOS cu eşantioanele metalice a sugerat 

potenţială variaţie a viabilităţii celulare cu concentraţia de extract rezultat la dezintegrarea 

aliajelor native ori acoperite. Astfel, s-a testat comparativ comportamentul celulelor HOS la 

coincubare cu extract în diverse concentraţii, conform tabelului 20. Pentru aceasta, imediat după 

tripsinizare, celulele au fost transferate în godeurile plăcii cu 96 godeuri, în hota de flux laminar, 

în care în prealabil a fost introdus extractul şi mediul de cultură conform cu diluţiile prezentate în 

tabelul 20. Diluțiile de extract rezultat la dezintegrarea aliajelor au fost stabilite arbitrar și numai 

pentru a înțelege dacă şi cum afectează concentraţia extractului, ori pH-ul acestuia, viabilitatea 

celulară. Numărul de celule per godeu a fost 1x10
4
/godeu/ 200 μL mediu de cultură complet şi 

suplimentat cu extract. Pentru comparaţie, au fost însămânţate celule în godeuri conţinând doar 

mediu de cultură complet (numite godeuri control). Testele de viabilitate celulară cu MTT au 

fost realizate după 24 ore şi 5 zile. În cazul testului la 5 zile, mediul de cultură suplimentat cu 

extract a fost schimbat prima oară după 24 ore, iar ulterior la intervale de 48 ore. Pentru aceasta, 

mediul a fost eliminat prin aspirare; s-a practicat spălare cu PBS şi adăugare de mediu complet 

proaspăt şi suplimentat cu extract (conform tabelului 20).  

Rezultatele Experimentului 1 - coincubare a celulelor HOS cu eşantioanele metalice – se 

prezintă în figurile 37 şi 38, unde se evindenţiază „efervescenţa” care are loc la contactul 

eşantioanelor metalice cu mediul de cultură după 24 ore de incubare (figura 37), precum şi 

dezintegrarea completă însoţită de creşterea volumului eşantioanelor, care se înregistrează după 

10 zile de imersie în mediul de cultură şi în prezenţa celulelor la 37ºC (figura 38). Este evident ca 

nu doar viabilitatea celulară este alterată, ci şi efectuarea testului MTT de viabilitate este 

afectată. În realitate, fenomenele înregistrate împiedică orice posibilitate de urmărire prin 

microscopie optică a viabilităţii şi comportamentului celular în timp.  

 
Figura 371. Placa cu 24 godeuri ce evidentiază „efervescenţa” eşatioanelor metalice însămânţate cu celule HOS, 

după 24 ore de coincubare la 37ºC. Pentru comparaţie se observă în stânga jos patru godeuri Control ce conţin doar 

celule şi mediu de cultură. 
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Figura 38. Placa cu 24 godeuri ce evidenţiază dezintegrarea completă a eşatioanelor metalice însămânţate cu celule 

HOS, după 10 zile de incubare la 37ºC.  

 

 

Rezultatele Experimentului 2 – testare comparativă a viabilității celulelor HOS la 

coincubare cu extract în diverse concentraţii – se prezintă în Figurile 39 şi 40.  

 

A1_1 A1Zr_1 A1ZrCa_1 A1_5 A1Zr_5 A1ZrCa_5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

V
ia

b
ili

ta
te

 c
e

lu
la

ra
 (

%
)

Aliaj A1 dupa o zi (_1) respectiv 5 zile (_5) 

 E200-M0

 E150-M50

 E100-M100

 E50-M150

 

A2_1 A2Zr_1 A2ZrCa_1 A2_5 A2Zr_5 A2ZrCa_5

0

20

40

60

80

100

 E200-M0

 E150-M50

 E100-M100

 E50-M150

V
ia

b
il
it
a

te
 c

e
lu

la
ra

 (
%

)

Aliaj A2 dupa o zi (_1) respectiv 5 zile (_5) 

 



60 

 

A3_1 A3Zr_1 A3ZrCa_1 A3_5 A3Zr_5 A3ZrCa_5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

 E200-M0

 E150-M50

 E100-M100

 E50-M150

V
ia

b
ili

ta
te

 c
e

lu
la

ra
 (

%
)

Aliaj A3 dupa o zi (_1) respectiv 5 zile (_5) 

 

A4_1 A4Zr_1 A4ZrCa_1 A4_5 A4Zr_5 A4ZrCa_5

0

20

40

60

80

100

120
 E200-M0

 E150-M50

 E100-M100

 E50-M150

V
ia

b
ili

ta
te

 c
e

lu
la

ra
 (

%
)

Aliaj A4 dupa o zi (_1) respectiv 5 zile (_5) 

 

A6_1 A6Zr_1 A6ZrCa_1 A6_5 A6Zr_5 A6ZrCa_5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

 E200-M0

 E150-M50

 E100-M100

 E50-M150

V
ia

b
ili

ta
te

 c
e

lu
la

ra
 (

%
)

Aliaj A6 dupa o zi (_1) respectiv 5 zile (_5) 

 

A7_1 A7Zr_1 A7ZrCa_1 A7_5 A7Zr_5 A7ZrCa_5

0

20

40

60

80

100
 E200-M0

 E150-M50

 E100-M100

 E50-M150

V
ia

b
ili

ta
te

 c
e

lu
la

ra
 (

%
)

Aliaj A7 dupa o zi (_1) respectiv 5 zile (_5) 

 

 
Figura 39. Rezultatele testului MTT de studiu a viabilitatii celulare a celulelor HOS coincubate cu 

extracte de diferite concentraţii, după 24 ore şi 5 zile de coincubare. Se prezintă în fiecare grafic 

comparativ la 1 zi şi 5 zile, fiecare aliaj nativ şi acoperit cu ZrO2 şi ZrO2-CaO.  

A1_1 A2_1 A3_1 A4_1 A6_1 A7_1

0

20

40

60

80

100

 E200-M0

 E150-M50

 E100-M100

 E50-M150

V
ia

b
ili

ta
te

 c
e
lu

la
ra

 (
%

)

Aliajele A1, A2, A3, A4, A6 si A7; studiu la o zi (_1)

 

A1_5 A2_5 A3_5 A4_5 A6_5 A7_5

0

20

40

60

80

100

 E200-M0

 E150-M50

 E100-M100

 E50-M150

V
ia

b
ili

ta
te

 c
e

lu
la

ra
 (

%
)

Aliajele A1, A2, A3, A4, A6 si A7; studiu la 5 zile (_5)

 



61 

 

A1Zr_1 A2Zr_1 A3Zr_1 A4Zr_1 A6Zr_1 A7Zr_1

0

20

40

60

80

100

120

 E200-M0

 E150-M50

 E100-M100

 E50-M150

V
ia

b
ili

ta
te

 c
e

lu
la

ra
 (

%
)

Aliajele A1, A2, A3, A4, A6, A7, acoperite cu ZrO
2
; studiu la o zi (_1)

 

A1Zr_5 A2Zr_5 A3Zr_5 A4Zr_5 A6Zr_5 A7Zr_5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

 E200-M0

 E150-M50

 E100-M100

 E50-M150

V
ia

b
ili

ta
te

 c
e

lu
la

ra
 (

%
)

Aliajele A1, A2, A3, A4, A6, A7, acoperite cu ZrO
2
; studiu la 5 zile (_5)

 

A1ZrCa_1 A2ZrCa_1 A3ZrCa_1 A4ZrCa_1 A6ZrCa_1 A7ZrCa_1

0

20

40

60

80

100  E200-M0

 E150-M50

 E100-M100

 E50-M150

V
ia

b
ili

ta
te

 c
e

lu
la

ra
 (

%
)

Aliajele A1, A2, A3, A4, A6, A7, acoperite cu ZrO
2
/CaO; studiu la o zi (_1)

 

A1ZrCa_5 A2ZrCa_5 A3ZrCa_5 A4ZrCa_5 A6ZrCa_5 A7ZrCa_5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110
 E200-M0

 E150-M50

 E100-M100

 E50-M150

V
ia

b
ili

ta
te

 c
e

lu
la

ra
 (

%
)

Aliajele A1, A2, A3, A4, A6, A7, acoperite cu ZrO
2
/CaO; studiu la 5 zile (_5)

 
Figura 40. Rezultatele testului MTT de studiu a viabilităţii celulare a celulelor HOS coincubate cu 

extracte de diferite concentraţii, după 24 ore şi 5 zile de coincubare. Se prezintă în fiecare grafic 

comparativ la 1 zi şi 5 zile, toate aliajele native – Linia superioară, cele acoperite cu ZrO2 – Linia 

mijlocie, precum şi cele acoperite cu ZrO2-CaO – Linia inferioară.  

 
Figura 41. Valorile pH-ului extractelor utilizate la testul in vitro  

Rezultatele obţinute pun în evidenţă o scădere a viabilitatii celulare în manieră dependentă 

de concentraţia extractelor de coincubare cu osteoblastele din linia HOS (i.e. scădere a viabilitatii 

cu creşterea concentraţiei de extract), aspect înregistrat în cazul tuturor extractelor eşantioanelor 

metalice studiate. Mai mult, se înregistrează în cazul tuturor aliajelor o uşoară scădere a 
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viabilităţii celulare cu timpul de coincubare. Din punct de vedere compoziţional eşatioanele 

acoperite prezintă un efect citotoxic mai pronunţat (mai ales în cazul diluţiilor E200-M0 şi E150-

M50) comparativ cu eşantioanele din aliaje native neacoperite. Valorile de pH ale extractelor 

sunt relativ similare şi în jurul valorii de 10, ceea ce înseamnă că variaţiile semnificative ale 

viabilităţii celulare înregistrate pentru aliajele studiate pot fi puse mai degrabă pe seama variaţiei 

conţinutului de ioni, ori săruri precipitate în extract ca urmare a degradării eşantioanelor. Astfel, 

o analiza XRD a sedimentului rezultat în tubul de extracţie este preferată, cu scopul de a facilita 

o comparaţie între cele trei tipuri de eşantioane (acoperite şi neacoperite). Trebuie menţionat 

faptul că stabilitatea pe termen scurt a eşantioanelor în mediul de imersie nu este una foarte bună, 

aspect evidenţiat în figurile 37-38, în care se prezintă aspectul probelor luate în studiu după 24 şi 

respectiv 48 ore de la imersie, ceea ce nu permite realizarea de culturi celulare prin contact direct 

cu suprafaţa eşantioanelor. Aceasta nu numai ca nu permite ancorarea şi proliferarea celulelor in 

vitro, dar poate genera reacţii tisulare exacerbate in vivo. În cazul extractelor eşantioanelor din 

aliaje native nemodificate prin acoperire superficială se observă o menţinere a viabilitatii celulare 

indiferent de diluţie în cazul aliajelor A1, A3, A4, A7 comparativ cu aliajele A2 şi A6; această 

observaţie trebuie verificată prin realizarea unui studiu statistic şi determinarea valorii 

parametrului p. 

 

CONCLUZII FINALE, CONTRIBUȚII ORIGINALE ȘI DIRECȚII DE CERCETARE 

Concluzii finale  

 

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

aliaje metalice biodegradabile utilizate în domeniul medical” 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 sinteza a literaturii de specialitate, în care 

sunt descrise noțiuni introductive privind materialele biodegradabile metalice pe bază magneziu 

cu caracteristici necesare utilizării în domeniul medical. 

În urma analizei stadiului actual, prin consultarea referințelor bibliografice s-au desprins 

următoarele concluzii generale:  

- La nivel mondial materialele biodegradabile metalice sunt considerate a treia categorie de 

biomateriale dupa I-oțelurile inoxidabile și aliajele Co-Cr și II-aliajele pe bază de titan; 

- Materialele biodegradabile metalice utilizate în domeniul medical trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții: biocompatibilitate bună, viteza de biodegradare 

controlată, rezistență la coroziune şi proprietăți mecanice apropiate de structura osoasă și 

capacitate de osteointegrare; 

- Magneziul și aliajele sale sunt utilizate ca materiale biodegradabile metalice utilizate în 

aplicații medicale, datorită proprietăților mecanice si a modulului de elasticitate similar 

osului, rezistență la uzura suficienta, biocompatibilitate  și cel mai important, capacitate 

de osteointegrare; 

- Principalul dezavantaj a acestor aliaje o reprezintă viteza mare de degradare, conducând 

implicit la o scădere a proprietăților mecanice destinate diferitelor tipuri de proteze; 
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- Elaborarea acestor aliaje se realizează în condiții speciale cu atmosferă controlată de 

argon sau SF6 (hexaflorura de sulf); 

- Elementele de aliere influențează rafinarea microstructurii, dar și proprietățile fizico-

mecanice ale aliajelor pe bază de magneziu; selectarea unor elemente componente noi la 

concentrații precise vor conduce la îmbunătățirea proprietăților menționate anterior; 

- Biocompatibilitatea și controlul vitezei de degradare în organism sunt principalele 

caracteristici ale unui implant biodegradabil metalic, astfel încât prezența lui în organism 

să nu afecteze funcțiile biologice; 

- Au fost identificate două metode de îmbunătățire a acestor caracteristici; prima metodă o 

reprezintă alierea cu diverse elemente biocompatibile, iar a doua, efectuarea de acoperiri 

pe suprafațele de bază; 

- Studiile și cercetările privind acoperirile biocompatibile și biodegradabile pentru aliajele 

de magneziu, cu capacitatea de a micșora și controla viteza de degradare în organismul 

uman, dar și menținerea biocompatibilității, reprezintă un subiect de mare actualitate. 

Reacțiile și fenomenele care se pretrec nu sunt pe deplin explicate, dar fiecare cercetare 

în domeniu devine un plus la dezvoltarea acestei direcții de studiu privind aliajele 

biodegradabile metalice; 

- Utilizarea aliajelor pe baza de Mg-Ca, împreună cu alierea cu elemente precum Zr și Si, 

conduce la formarea unor compuși intermetalici Mg2Ca, Mg2Si, care contribuie la 

creșterea rezistenței la coroziune și a proprietăților mecanice, precum rezistența la uzură 

și tracțiune în limite acceptabile, păstrând proprietatea de biodegradare la o durată mai 

mare. De asemenea, alierea zirconiului în concentrații reduse contribuie la rafinarea 

microstructurii grăuntelui de magneziu. 

 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. 

Tăierea probelor s-a efectuat mecanic pentru evitarea procesului de autoaprindere, la grosimi de 

aproximativ 2-3 mm. O parte dintre acestea au fost supuse procesului de acoperire cu două tipuri 

de pulberi prin metoda depunerii în jet de plasmă. 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. 

 În urma analizării rezultatelor obținute se pot desprinde câteva 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. Acestea prezintă faza principală α-

Mg-cu structură hexagonală, Zr-relativ uniform distribuit în cuibuiri, iar compușii 

intermetalici Mg2Ca și Mg2Si prezenți la limita grăunților de magneziu având structură 

monoclinică, respectiv cubică. 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, pe când ceilalți compuși care intră în 

constituția pulberilor, oxidul de ytriu şi respectiv oxidul de calciu, sunt cristalizate în 

sistemul cubic; 
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- Aliajele biodegradabile obţinute, notate S1, S2, S3, S4, S6 și S7, 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.), caracteristică esențială în evitarea apariției fenomenului de “stress shielding”. De 

asemenea au fost idetificate şi valorile măsurate pentru duritate și rigiditate cuprinse între  

0,3 și 0,5 Gpa pentru duritate și 1,5 și 4 (N/μm) pentru rigiditate. Cele două acoperiri 

prezintă un modul de elasticitate similar, dar o duritate ceva mai scăzută între 0,3 și 0,4 

GPa, datorită caracterului ceramic al acoperirii; 

- Din punct de vedere al rezistenței la uzură, implicit al adeziunii acoperirii la materialul de 

bază, s-a constatat că acoperirea din oxid de zirconiu cu oxid de calciu are un coeficient 

de frecare aparent mai mare decât cealaltă acoperire, implicit o adeziune la substrat mai 

bună. De asemenea, față de materialele de bază, acoperirile au avut un coeficient de 

frecare aparent superior; 

- Investigarea comportamentului la coroziunea electrochimică ale aliajelor din sistemul 

Mg-Ca-Zr-Si și a acoperirilor ceramice în soluția Ringer s-a realizat prin intermediul 

polarizării liniare și a spectroscopiei de impedanță electrochimică. Aliajele cu acoperiri 

prezintă o mai bună rezistență la 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, care permite 

atașarea celulelor la suprafață materialului. Deasemena, se constată o creștere a 

viabilității celulare odată cu scăderea semnificativă a zirconiului, sub 1%.  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. 

 

Contribuții personale: 

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

- S-a realizat o sinteză actuală privind aliajele biodegrabile metalice din sistemul Mg-Ca-

Zr-Si, acoperirile specifice acestor materiale și metodele de îmbunătățire a acestora; 

- S-au abordat compoziţii noi plecându-se de la aliajul de baza Mg-Ca, prezentat în 

literatura de specialitate cu rezultate satisfăcătoare în aplicaţiile medicale şi s-au realizat 

şase aliaje noi, dintre care trei aliaje din sistemul Mg-Ca-Zr, două aliaje Mg-Ca și un aliaj 

Mg-Ca-Zr-Si; 

- S-au elaborat compoziţii 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); 

- Au fost efectuate teste privind comportamentul electrochimic al probelor obţinute în 

mediul Ringer, corelată cu analiza SEM-EDS ceea ce a permis realizarea unor contribuții 
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importante la studiile de rezistență la coroziune a aliajelor biodegradabile, dar și a 

probelor cu depuneri termice; 

- Au fost realizate teste de viabilitate celulară (testul MTT) în culturi de celule, care au 

demonstrat că materialele experimentale sunt biocompatibilitate și că se pot utiliza ca 

implanturi, având grad de viabilitate celulara diferentiat. 

 

 Menționez că elaborarea aliajelor a fost efectuată în totalitate la Universitatea Politehnica 

București, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, Laboratorul de Elaborarea și Rafinarea 

Aliajelor Metalice – ERAMET (www.eramet.ro)  sub îndrumarea domnului Prof. univ. dr. ing. 

Victor Geantă. Depunerile ceramice în jet de plasmă au fost realizate împreună cu domnul Prof. 

univ. dr. ing. Corneliu Munteanu, conducătorul de doctorat. Acoperirile, investigațiile 

structurale, dar și cele mecanice au fost realizate în cadrul Facultății de Mecanică a Universității 

“Gheorghe Asachi” din Iași.  Determinările electrochimice au fost realizate sub îndrumarea 

domnului Conf. univ.dr.ing. Daniel Mareci de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția 

Mediului, UTI, iar analizele de viabilitate celulară s-au realizat cu sprijinul doamnei Șef de 

lucrări doctor Daniela Vlad, de la Facultatea de Bioinginerie a Universității de Medicină și 

Farmacie. 

 

Direcții si perspective de cercetare  

 Cercetările experimentale realizate în cadrul prezentei teze de doctorat și rezultatele 

obținute au contribuit într-o anumită măsură la evidențierea următoarelor direcții de cercetare: 

- Îmbunătățirea procesului de obținere a aliajelor pe bază de magneziu cu introducere 

precisă a elementelor de aliere; 

- Influența compușilor rezultanți în urma degradării acoperirilor asupra organismului 

uman; 

- Identificarea unor noi acoperiri care vor permite un control mai riguros al procesului de 

biodegradare; 

- Testarea tuturor acestor aliaje in vivo, prin continuarea colaborărilor în curs, la 

Universitatea Agronomică „Ion Ionescu de la Brad”, facultatea de Medicina Veterinară 

pe animale, în condiţii de laborator în biobaza existentă, pe diferite animale-cobai. 

Valorificarea rezultatelor cercetării 
Lista publicațiilor 
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