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INTRODUCERE 
 
La nivel global, se manifestă o preocupare continuă pentru cercetarea şi dezvoltarea 

aliajelor destinate aplicaţiilor medicale şi biomedicale. Astfel, se dorește îmbunătăţirea atât a 

tehnologiilor clasice de execuţie a implanturilor, cât şi a tehnologiilor de sinteză a 

biomaterialor din care acestea se execută, având ca scop final promovarea unei noi generaţii 

de implanturi multifuncţionale cu performanţe pe termen lung.  

Biomaterialele metalice sunt folosite în diverse aplicaţii: ortopedice, dentare şi 

cardiovasculare. În calitate de biomateriale metalice biocompatibile, se utilizează un 

materiale, precum oţelurile inoxidabile, aliajele pe bază de Co şi aliajele pe bază de Ti. 

Fiecare clasă de biomateriale metalice are avantajele și dezavantajele ei, iar utilizarea se face 

în funcție de proprietățile impuse de cerințele funcționale ale unui implant. 

Titanul şi aliajele sale prezintă un interes sporit în utilizarea pentru aplicaţiile medicale 

deoarece prezintă caracteristici importante care se cer materialelor pentru implanturi și 

anume, proprietăți mecanice bune (modul de elasticitate mai scăzut decât al oțelului 

inoxidabil sau al aliajelor CoCr, rezistența la oboseală, rezistență la coroziune), 

biocompatibilitate ridicată și preț accesibil. Aceste materiale au multiple utilizări în 

implantologie cu aplicații în ortopedie, stomatologie, chirurgie maxilo-facială, chirurgie 

cardiovasculară. 

Biomaterialele trebuie să îndeplinească anumite cerințe și să se țină cont de câteva 

caracteristici importante. Proprietățile de interes în utilizarea acestor aliaje sunt: proprietăți 

mecanice, rezistență la coroziune şi biocompatibilitate.  

CAPITOLUL I. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND TIPURILE 
DE ALIAJE DE TITAN POTENȚIAL UTILIZABILE CA BIOMATERIALE 

METALICE 

I.1. Considerații generale privind biomaterialele metalice 
Prin noţiunea de biomaterial se înțelege orice entitate de material care poate fi utilizată 

în contact, endogen sau exogen, cu ţesutul unui animal viu, în scop de regenerare, înlocuire, 
terapeutic, de diagnostic sau de monitorizare a acestuia [1].  

Biomaterialele au un rol important în multe aspecte ale domeniului medical 
contemporan, prin progrese considerabile aduse de-a lungul timpului. Acestea sunt produse de 
natură organică sau anorganică care îşi găsesc diverse utilizări: proteze sau implanturi în 
ţesuturi biologice la oameni sau animale. 



7 
 

Există mai multe criterii de clasificare a materialelor din care se realizează 
implanturile, dar o clasificare frecventă a biomaterialelor este cea făcută după natura fizico-
chimică a acestora, în biomateriale metalice, ceramice, polimerice şi compozite. În tabelul I.2 
sunt enumerate principalele tipuri de biomateriale, împreună cu avantajele și dezavantajele 
acestora [7-9]. 

Elementul comun al tuturor biomaterialelor este biocompatibilitatea acestora cu țesutul 
uman, astfel, ca răspunsul la interacțiunea dintre implant şi ţesutul uman să fie pozitiv, fără să 
producă reacții adverse [10,11]. 

Tabelul I.2. Principalele tipuri de biomateriale [9] 

CLASIFICARE AVANTAJE DEZAVANTAJE 

Biomateriale metalice 
Metale pure Au, Ag, Pt, Ti, Ta  Rezistenţă mecanică 

ridicată, 
prelucrabilitate prin 
deformare, tenacitate 

Corodează în mediul 
organismului uman Aliaje  Oțeluri inoxidabile  

Pe bază de titan(Ti-Al-V,  
Ti-Al-Fe, Ti-Al-Nb)  
Pe bază de cobalt  
(Co-Cr-Mo, Co-Cr )  
Amalgamurile dentare  
Cu memoria formei (Ni-Ti) 

Aliaje 
biodegradabile 

Pe bază de fier 
Pe bază de magneziu 

Biomateriale ceramice 
Ceramice bioinerte  Pe bază de oxizi (Al2O3, ZrO2)  

Pe bază de carburi și nitruri  
(TiC, TiN)  
Variante ale carbonatului  
(vitros, pirolitic)  

Rezistenţă la 
compresiune mare, 
bioactivitate, inerţie 
chimică 

Fragilitate, producere 
dificilă 

Ceramice bioactive  Pe bază de fosfat de calciu 
(hidroxiapatita)  
Pe bază de alte săruri ale calciului 
(carbonați, sulfați, aluminați)  

Biomateriale pe bază de polimeri de sinteză  
Elastomeri Siliconi, poliuretani  Uşor de fabricat, 

reziliente, cost relativ 
mic, adaptabilitatea 
proprietăţilor 

Se deformează în 
timp, se pot degrada 
în mediul biologic, 
rezistenţă mecanică 
insuficientă 

Materiale plastice  Termodurificabile  
(rășini epoxi, triazine)  
Termoplastice (polietilena)  

Bioresorbabile  Acid poliglicolic, acid polilactic  

Biomateriale compozite de sinteză  
Tip organo-organice Adaptarea 

proprietăţilor şi 
dimensiunilor în 

funcţie de aplicaţie 

Producere dificilă 

Tip mineralo-minerale 
Tip organo-minerale 

 
Materialele uzuale care se regăsesc în prezent în aplicațiile medicale sunt aliajele 

clasice metalice: aliajele pe bază de titan (TiAlV), aliajele pe bază de cobalt (CoCrMo) și 
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oțelurile inoxidabile. Cercetările din ultimul deceniu în domeniul biomaterialelor, au 
contribuit la îmbunătățirea proprietăților, prin introducerea unor elemente non-toxice, astfel 
îmbunătățind caracteristicile de suprafață, mecanice, de rezistență la coroziune, 
biocompatibilitate etc., vizându-se înlocuirea celor existente. 

I.2. Cerințele biomaterialelor în aplicațiile medicale 
Proiectarea și selectarea biomaterialelor constă în alegerea corectă a limitelor 

compoziționale ale materialelor, astfel încât la interacțiunea implant-țesut uman să nu se 
producă reacții nedorite. 

Biocompatibilitatea unui material se poate defini în sensul în care acesta produce 
reacții dorite sau tolerate la nivelul unui organism viu. Metalele, în contact cu organismul 
biologic, dau efecte complexe, producând o serie de reacţii biologice, în funcţie de 
concentraţie, de timpul de expunere etc.  

Strategia generală pentru testarea biomaterialelor presupune evaluarea acestora în 
două moduri: Astfel se distinge evaluarea „in vitro”, efectuată pe culturi de celule sau în 
sânge şi „in vivo” pe animale. În funcţie de interacţiunile material-organism şi reacţiile lor se 
poate interpreta biocompatibilitatea materialului. Succesiunea testelor aplicate în evaluarea 
unui biomaterial este prezentată în tabelul I.3 [18, 23]. 

 
Tabelul I.3. Succesiunea testelor aplicate în evaluarea unui nou biomaterial [18] 

Teste in vitro 
citotoxicitate – celule de cultură 
hemoliza-sânge uman sau animal 

mutagenicitate – celule umane sau de la alte mamifere, bacteria 

Teste in vivo 

toxicitate sistemică acută – şoarece 
sensibilitate – cobai 

pirogenicitate – iepure 
iritaţie intracutanată – iepure 

implant intramuscular – iepure 
hemocompatibilitate – şobolan, câine,... 

implant pe termen lung – şobolan, porcine,... 

 
Proprietățile mecanice ale biomaterialelor sunt dependente de funcția pe care 

implantul trebuie să o îndeplinească în organismul viu și să aibă în mod corespunzător 
proprietăți asemănătoare cu ale ţesutului pe care îl înlocuiesc. 

Printre proprietăţile mecanice care se iau în considerare la evaluarea unui biomaterial 
se numără duritatea, modulul de elasticitate longitudinal, rezistenţa la tracţiune şi alungirea. 
Aliajele utilizate pentru implanturi ortopedice, trebuie să aibă un modul de elasticitate 
longitudinal echivalent cu cel al osului, care variază între 4-30 GPa, în funcţie de tipul osului 
şi de direcţia de măsurare [24, 25]. 

Coroziunea implanturilor are ca efect eliberarea de ioni metalici în organism, 
consideraţi responsabili de producerea alergiilor şi a reacţiilor toxice în organismul uman. 
Pentru majoritatea aliajelor ce se utilizează în aplicațiile medicale sub formă de implanturi, 
viteza de coroziune este dependentă, în principal de proprietățile și stabilitatea filmului pasiv 
ce se formează la suprafața acestuia [7, 26]. 
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Reacţia globală a unui organism viu asupra unui implant este guvernată de un număr 
de factori care determină faptul că implantul este acceptat sau nu şi îşi poate îndeplini pe 
deplin funcţia.  

Pentru realizarea aplicațiilor medicale dintr-un material selectat, trebuie luați în 
considerare mai mulţi factori. (Figura I.1) [27]. 

I.3. Titanul și aliaje pe bază de titan 
Titanul este un element metalic de culoare gri, având numărul atomic Z=22 în sistemul 

periodic al elementelor, fiind situat în grupa a IV-a secundară. 
Proprietăţile fizice ale titanului se remarcă mai ales prin raportul favorabil între 

rezistenţă mecanică şi densitate, punctul de topire ridicat, conductivitatea termică scăzută şi 
tensiunea superficială ridicată în stare topită, având influenţe majore în prelucrarea la cald a 
materialului. Principalele proprietăți fizice ale titanului pur sunt prezentate în tabelul I.4. 
 

Tabelul I.4. Proprietăţile fizice ale titanului [30, 31] 

Proprietate Caracteristică/ Valoare 

Culoare în stare compactă Gri-argintie 
Densitate la 25°C (α-Ti) 4,51g/cm3 
Densitate la 900°C (β-Ti) 4,33g/cm3 
Temperatura de topire 1677°C 
Coeficientul de dilatare termică 9,1x10-6/K 
Caldura specifică la 25°C 0,523 J/g.K 
Conductibilitate termică la 25°C  17-22 W/mK 
Tensiunea superficială la 1600°C 1,7 N/m 
Modul de elasticitate la 25°C 108 GN/m2 
Rezistenţa la tracţiune 450 MPa înainte de turnare, respectiv 850 MPa, după turnare 
Limita de întindere 100-200 N/m2; 15-20% 
Duritate 160-190 HB, 80-105 HV 

 

Proprietăţile mecanice ale titanului sunt determinate de gradul de puritate al acestuia, 
care depinde fundamental de condiţiile tehnologice de obţinere şi prelucrare. Prezenţa 
impurităţilor în cantităţi determinate creşte duritatea şi rezistenţa în detrimentul plasticităţii. 
Prezenţa impurităţilor este determinată şi de afinitatea crescută a titanului pentru oxigen, azot, 
carbon și hidrogen, la temperaturi înalte [21, 32]. 

Titanul este un metal foarte reactiv (imediat după aluminiu în seria reactivităţii 
metalelor). Reacţionează intens în contact cu gazele, mai ales la temperaturi ridicate. Pentru 
prelucrarea pieselor de precizie, care necesită o suprafaţă fără impurităţi, cum este cazul 
accesoriilor medicale din titan, elaborarea acestora trebuie să se realizeze numai în vid sau sub 
o atmosferă controlată de argon [29, 32]. 

I.4. Utilizarea titanului în aplicațiile medicale 
Utilizările biomaterialelor în aplicațiile medicale cuprind mai multe domenii: 

ortopedia, chirurgia cardiovasculară, oftalmologia, stomatologia, urologia, chirurgia estetică, 
neurologia, material de sutură pentru vindecarea rănilor, sisteme cu eliberare controlată a 
medicamentelor [3, 28]. 
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Titanul a început să fie folosit ca biomaterial din 1940, numărul de aplicații 
biomedicale din aliaje din titan, fiind tot mai mare faţă de aliajele pe bază de cobalt şi cele din 
oţel inoxidabil. Titanul pur şi aliajul Ti6Al4V au fost primele biomateriale elaborate pe bază 
de titan și rămân cele mai utilizate în aplicațiile medicale [4,15]. 

În figura I.3 sunt evidențiate principalele aplicații ale biomaterialelor utilizate în 
organismul uman, iar în figura I.4 sunt prezentate principalele aplicații ale aliajelor de titan.  

Metalele sunt cele mai utilizate biomateriale în cazul implanturilor ortopedice, și nu 
numai, fiind cunoscute pentru rezistența mare la uzură, ductilitate și duritate ridicată. Metalele 
folosite pentru realizarea implanturilor sunt: oțelurile inoxidabile, aliajele de CoCrMo și 
aliajele de titan [9]. 

 
Figura I.3. Diverse aplicaţii ale biomaterialelor în corpul uman [9, 15] 

 
Proprietățile aliajelor de titan care justifică utilizarea lui tot mai frecventă în 

stomatologie sunt: rezistența deosebită la coroziune, biocompatibilitate excelentă, rezistență 
mecanică, densitate redusă, conductivitate termică redusă, coeficient de dilatare termică redus, 
roentgentranslucență, caracter inodor și insipid și cost redus. Rezistența și duritatea titanului 
se apropie foarte mult de cea a aliajelor nobile. 

I.5. Clasificarea aliajelor de titan de titan și influența elementelor de aliere 
Titanul este un material alotropic, prezentându-se sub forme și proprietăţi diferite: 

până la temperatura de 882°C, având o structură hexagonal-compactă (α) şi peste 882°C 
având o structură de cub cu volum centrat (β) [33]. 
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 Influența elementelor de aliere în aliajele de titan, contribuie la obținerea unui larg 
domeniu de proprietăţi microstructurale și mecanice diferite. Astfel, elementele de aliere se 
împart în trei categorii:  

 stabilizatoare α: C, N2, O2, Al; 

 stabilizatoare β: V, Nb, Mo, Ta, Fe, Mn, Cr, Co, W, Ni, Cu, Si, H2; 

 elemente neutre: Zr, Sn, Hf, Ge, Th. 
Ca urmare, aliajele de titan se împart în trei clase, în funcţie de structura şi elementele 

de aliere (Figura I.8). 

 
Figura I.8. Clasificarea aliajelor de titan [15] 

 
Aliajele alfa sunt aliaje cu adaos de aluminiu, oxigen şi/sau azot, care în general 

stabilizează faza “alfa” (C.P.-Ti, Ti5Al2,5Sn) [15, 20]. Acestea, în general, nu pot fi tratate 
termic, dar pot fi sudate cu ușurință. Prezintă o rezistență medie, ductilitate acceptabilă, 
reziliență și are proprietăți mecanice bune. 

Aliajele mixte α+β sunt combinaţii între cele două faze alfa și beta (Ti6Al4V, 
Ti6Al7Nb) [15, 20]. Aceste aliaje pot fi tratate termic și sudate, dar limita de fluaj la 
temperaturi înalte nu este la fel de bună ca cea a celor mai multe aliaje alfa.  

Aliajele beta sunt aliaje cu adaos de molibden, fier, vanadiu, crom şi/sau mangan, care 
în general stabilizează faza “beta” (Ti13Nb13Zr, Ti15Mo) [15, 20]. Aceste aliaje pot fi tratate 
termic și sudate cu ușurință. 

Studiul pentru aliajele pe bază de titan a fost și este o preocupare intensă a 
cercetătorilor cu obiectivul îmbunătățirii acestora, a caracteristicilor mecanice, chimice şi 
biologice impuse materialelor destinate implantării. S-a încercat dezvoltarea aliajelor pe bază 
de titan prin alierea cu elemente non-toxice corpului uman, fiind înlocuite aluminiul şi 
vanadiu, cu alte elemente biocompatibile cu țesutul uman precum molibden, zirconiu, tantal, 
niobiu și siliciu. Astfel, au rezultat aliajele beta și aliajele mixte α+β cu o biocompatibilitate 
superioară și proprietăți mecanice îmbunătățite [11, 34-37]. 

I.5.1. Microstructura aliajelor pe bază de Ti-Mo 
Microstructura și proprietățile mecanice ale aliajelor de Ti-Mo diferă în funcție de 

cantitatea de elemente stabilizatoare α sau β adăugate în compoziția chimică. 
În figura I.9 este ilustrată microstructura unor aliaje de Ti-Mo de tip β. Zhou și 

colaboratorii [38] au elaborat două aliaje de Ti10Mo și Ti20Mo, punând în evidență formarea 
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grăunților de tip beta echiaxiali, având dimensiuni diferite, evidențiind faptul că aliajul cu 
procent de 10% Mo are grăunți mai mari decât aliajul cu concentrație de 20% Mo.  

 
Figura I.9. Microstructura aliajelor de tip beta: a)Ti10Mo, b)Ti20Mo [38] 

 

Gordin și colaboratorii [39] au studiat influența elementelor de aliere Ta și Mo în 
aliajul Ti12Mo5Ta comparând microstructura acestuia cu cea a aliajului Ti6Al4V (Figura 
I.10). Din micrografiile optice ale acestor aliaje s-a observat microstructura de tip β -cubic cu 
volum centrat pentru aliajul Ti12Mo5Ta și o structură de tip α+β echiaxială atribuită aliajului 
Ti6Al4V. Prezența aluminiului a condus la stabilizarea fazei alfa la temperaturi joase, iar 
vanadiu la stabilizarea fazei beta. Microstructura de tip beta-cubic a aliajului Ti12Mo5Ta este 
influențată de prezența celor două elemente beta stabilizatoare molibden și tantal. 

 
Figura I.10. Micrografii optice ale aliajelor: a) Ti12Mo5Ta, b) Ti6Al4V [39] 

 

 Zhan și colaboratorii [40] au pus în evidență microstructura a două aliaje de tip beta 
Ti10Mo1,25Si4Zr și Ti10Mo1,25Si7Zr (Figura I.11), în concordanță cu solubilitatea 
elementelor de aliere, și s-a observat că microstructura aliajelor conține grăunți de tip beta. 
Alierea cu Zr și Si a condus la restrângerea formării fazei alfa, cu menținerea fazei de tip beta 
în aliaje Ti10Mo până la temperaturi joase. De asemenea s-a constatat că mărirea 
concentrației de Zr conduce la rafinarea microstructurii, dimensiunea grăunților pentru Zr=4% 
fiind de aproximativ 160 microni, respectiv 100 microni pentru Zr=7%. 

 
Figura I.11. Imagini SEM ale aliajelor de tip beta: a) Ti10Mo1.25Si4Zr, b) Ti10Mo1.25Si7Zr [40] 
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 Este importantă cunoașterea microstructurii biomaterialelor deoarece există o 
coexistență a fazei αTi şi faza βTi, fiind un factor important ce controlează proprietăţile 
mecanice şi rezistenţa la coroziune, având un efect direct asupra biocompatibilității lor [15, 
41]. 

I.5.2.  Proprietățile mecanice aliajelor pe bază de Ti-Mo 
 Elementele de aliere contribuie la schimbarea caracteristicilor aliajelor de titan, în 
primul rând prin modificarea proprietăților mecanice cu o influență directă asupra gradului de 
citotoxicitate. 

Song și colaboratorii [42] au evidențiat că niobiul, zirconiul, molibdenul și tantalul se 
pretează cel mai bine ca și elemente de aliere în scopul reducerii valorii modulului de 
elasticitate a titanului cu structură cubică, fără a modifica rezistența mecanică. De asemenea 
un aspect important este acela că aceste elemente de aliere intră în categoria elementelor non-
toxice, oferindu-le avantajul de a fi utilizate pentru aplicații în implantologie [43]. Bazându-se 
pe aceste aspecte, cercetătorii au dezvoltat și cercetat a doua generație de biomateriale [11, 
41], focalizându-se spre dezvoltarea unor aliaje de titan biocompatibile, aliaje îmbunătățite cu 
elemente non-toxice corpului uman (Mo, Zr, Ta) prin elaborarea de materiale de tipul aliajelor 
beta metastabile: Ti15Mo, Ti15Mo5Zr3Al, Ti10Mo1,2Si13Zr etc. 
 În tabelul I.7 sunt prezentate principalele proprietăți mecanice pentru câteva aliaje pe 
bază de Ti-Mo în comparație cu biomaterialele clasice (oțel inoxidabil, aliaje CoCr).  

 
Tabelul I.7. Proprietăţile mecanice ale biomaterialelor pe bază de Ti-Mo [41] 

Material 
(% masice) 

Rezistenţa la 
tracţiune 

(MPa) 

Limita la 
curgere 
(MPa) 

Alungirea 
(%) 

Modulul de 
elasticitate 

(GPa) 

Tipul de 
aliaj 

Prima generaţie de biomateriale (1950-1990) 
Ti pur comercial 
(C.P. grad 1-4) 

240 170 24 102,7 α 

Ti6Al4V 860-930 825-869 6-10 112 α + β 
Ti6Al7Nb 860 795 10 105 α + β 

Ti5Al2,5Fe 690 585 15 100 α + β 

A doua generaţie de biomateriale (1990 până astăzi) 
Ti-12Mo-5Zr-2Fe  1060-1100 1000-1060 18-22 74-85 β 

Ti15Mo 874 544 21 78 β 

Ti15Mo5Zr3Al 852-1100 838-1060 18-25 80 β 

Ti10Mo1,2Si4Zr 1412 825 39 23 β 

Ti10Mo1,2Si13Zr 1417 1024 29 32 β 

Ti10Mo 1092 507 36 25 β 

Ti10Mo1,7Si 1205 712 21 21 β 

Ti12Mo5Ta - - - 74 β 

Ti10Mo3Nb 1918 1854 10 28 β 

Ti10Mo10Nb 1717 1404 30 24 β 



14 
 

Material 
(% masice) 

Rezistenţa la 
tracţiune 

(MPa) 

Limita la 
curgere 
(MPa) 

Alungirea 
(%) 

Modulul de 
elasticitate 

(GPa) 

Tipul de 
aliaj 

316L 500-1350 200-700 10-40 200 - 
Aliaje CoCr 900-1000 900-1800 500-1500 240 - 
Os cortical 100-300 - 1-2 30 - 

 
Aliajele pe bază de Ti-Mo aliate cu diverse elemente biocompatibile au prezentat 

proprietăţi mecanice superioare precum rezistență la tracțiune mare și un modul de elasticitate 
mult mai scăzut, apropiat de cel al osului uman, faţă de celelalte biomateriale clasice. 

Studiile [20] au arătat că aliajele α + β posedă caracteristici satisfăcătoare având în 
special proprietăţi mecanice superioare, precum și rezistenţă sporită a aliajelor α, atât la 
coroziune, cât și la oxidare. Pe de altă parte, aliajele de tip β, datorită elementelor 
stabilizatoare Mo, Ta şi Nb, prezintă avantajul creșterii rezistenţei mecanice și a unui modul 
de elasticitate apropiat de cel al osului uman, aspecte importante în ce privește utilizarea pe 
termen lung a biomaterialelor în domeniul medical. 

I.5.3. Coroziunea aliajelor pe bază de Ti-Mo 
Rezistenţa la coroziune este o caracteristică esenţială atitanului, ea datorându-se 

peliculei subţiri, etanşe şi extrem de stabile de dioxid de titan, care se formează în câteva 
secunde la contactul cu mediul înconjurător. Astfel datorită rezistenţei la coroziune foarte 
bune, titanul este utilizat în medicină, rezistă în apă, acizi sau soluţii de săruri, având un 
comportament comparabil cu cel al platinei în cazul coroziunii chimice [7, 44]. 
 Oliveira și colaboratorii [45] au supus testării electrochimice în soluție Ringer, trei 
tipuri de aliaje biocompatibile: C.P.Ti, Ti6Mo și Ti15Mo la diferite intervale de timp (Figura 
I.13). Comportamentul electrochimic a demonstrat că nu sunt schimbări majore pe suprafața 
probelor după 24 de ore imersate în soluția folosită, formându-se straturi de oxizi de titan de 
grosimi superficiale. Autorii au afirmat că alierea cu până la 15% molibden conduce la 
îmbunătățirea caracteristicilor de protecție corozivă, iar concentrația de peste 20%, conduce la 
efectul invers al protecției anticorozive. 

 

Figura I.13. Diagramele Bode pentru: a) Cp-Ti, b) Ti-6Mo; c)Ti-15Mo, la diferite intervale de timp de imersie 
in soluție Ringer [45] 

I.5.4. Biocompatibilitatea aliajelor pe bază de Ti-Mo 
 În corpul uman, titanul se găsește în medie într-o cantitate de 10-20 mg, țesutul cu cea 
mai mare concentrație de titan fiind țesutul pulmonar. Această concentrație a fost găsită 
mărită de șase ori în cazul tijelor de titan și a celor de osteosinteză. Ingestia zilnică de titan 



15 
 

variază de la 0,1 mg până la 1 mg în funcție de conținutul de apă potabilă și de alimentele 
folosite în alimentație [20, 25]. 
 Biocompatibilitatea acestor aliaje este influenţată de elementele de aliere. În tabelul I.9 
sunt enumerate principalele elemente de aliere ale titanului și influența acestora. 

 

Tabelul I.9. Analiza critică asupra aspectelor biologice ale principalelor elemente de aliere pentru 
aliajele biomedicale pe bază de titan [20] 

Element 
chimic 

Aspecte biologice 

Molibden - corpul uman conține aproximativ 0,07 mg de molibden, concentrații mai mari apar în 
ficat și rinichi și concentrații mai mici în vertebre; 
- este un element esențial pentru o serie de enzime importante ale metabolismului celular; 
- este mai puțin toxic decât multe alte metale (Co, Cr și Ni). 

Tantal - nu are nici un rol biologic cunoscut și este non-toxic; 
- are o rezistenţă excelentă la coroziune într-un număr mare de acizi; rezistența la 
coroziune a tantalului este aproximativ aceeași cu cea a sticlei; 
- este printre cele mai biocompatibile metale folosite pentru dispozitivele implantabile. 

Zirconiu - se găseşte în organism în medie de 1 mg; 
- nu joacă nici un rol biologic natural la om; 
- aportul zilnic de zirconiu este de aproximativ 50 mg; 
- expunerea persistentă la tetraclorură de zirconiu conduce la creșterea mortalității la 
șobolani, respectiv cobai, și în scăderea hemoglobinei și a celulelor roșii din sânge la câini; 
- zirconiu metalic prezintă cea mai mare biocompatibilitate în corp dintre toate metalele și 
compușii de zirconiu au o toxicitate redusă. 

Aluminiu - prezintă o toxicitate acută în doze foarte mari; 
- este asociat cu modificarea funcţiei de barieră hemato-encefalică și neurotoxicitatea 
creierului; 
- ca și la alte metale, toxicitatea  aluminiului este de asemenea, o problemă majoră la 
persoanele cu boli de rinichi; 
- există studii care arată că expunerea excesivă la aluminiu poate creşte riscul de cancer de 
sân şi alte afecţiuni neurologice, cum ar fi boala Alzheimer.  

Niobiu - un studiu recent arată că cercetătorii au descoperit faptul că ionii de niobiu sunt cei mai 
toxici, împreună cu cobaltul, având capacitatea de a induce deteriorarea ADN-ului și poate 
provoca moartea celulelor imune; 
- acest element ar trebui să fie tratat cu grijă, în special atunci când este utilizat cu mai 
multe elemente de aliere.  

 
José Roberto Severino Martins Júnior și colaboratorii [48] au studiat aliajul de 

Ti15Mo și aliajul de titan pur comercial, realizând un test de citotoxicitate. În figura I.15 sunt 
puse în evidenţă rezultatele testului, indicând că aceste aliaje nu prezintă un grad ridicat de 
toxicitate, respectiv că sunt biocompatibile cu ţesutul uman. Autorii au studiat și morfologia 
celulară, indicând faptul că materialul nu a provocat nici un fel de agresiune şi, de asemenea, 
că nu a fost provocată nici o modificare în morfologia celulară sau în adeziunea sa la 
suprafața materialului.  
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Figura I.15. Viabilitatea celulară pentru aliajul Ti15Mo,  
în comparație cu un aliaj de Ti comercial pur [48] 

 

 Aliajul binar Ti-Zr, deja comercializat și utilizat în implantologie, în urma studiilor s-a 
confirmat faptul că induce un răspuns inflamatoriu scăzut la interfața subcutanată comparativ 
cu aliajul titan pur, demonstrând astfel o biocompatibilitate superioară. 
 Correea și colaboratorii au efectuat teste de citotoxicitate prin viabilitate celulară pe 
aliajele Ti5Zr, Ti10Zr și Ti15Zr, și s-a constatat faptul că viabilitatea celulară este relativ 
similară a celor trei probe comparativ cu titanul pur, așa cum reiese din figura I.16 [49]. De 
asemenea, utilizarea zirconiului ca element de aliere contribuie semnificativ și la creșterea 
caracteristicilor mecanice. 

Figura I.16. Rezultatele testelor de citotoxicitate 
directă a unor aliaje Ti-Zr comparativ cu C.P. Ti [49] 

 
Biocompatibilitatea titanului și a aliajelor sale este în strânsă legătură cu capacitatea de 

formare a straturilor de oxizi (TiO2) la suprafața implantului [50], ca interfață dintre implant și 
mediul biologic. Elementele de aliere precum Zr, Ta, Nb, Sn, nu afectează viabilitatea 
celulară și au evidențiat o cantitate redusă de ioni eliberați în organism, dar Al și V contribuie 
la reducerea viabilității celulare [51]. Alte elemente precum Ag, Co, Cr, Cu au un 
comportament citotoxic moderat, dar prezența lor în aceste aliaje, reduce semnificativ 
toxicitatea [52]. 
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CAPITOLUL II. OBIECTIVE GENERALE ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII 
EXPERIMENTALE 

II.1. Obiectivele tezei de doctorat 
Îmbunătăţirea proprietăţilor biomaterialelor reprezintă o necesitate pentru a reduce rata 

de eșec a implanturilor în țesutul uman, ca urmare a adeziunii scăzute a celulelor și a 
proprietăților mecanice neadecvate pe care le are. 

Obiectivul principal al tezei de doctorat constă în obţinerea și caracterizarea unor 
aliaje noi, cu diferite concentrații ale unor elemente chimice netoxice (Ti, Mo, Zr, Ta) pentru 
realizarea unor materiale noi cu aplicații medicale. În conformitate cu acest obiectiv au 
rezultat o serie de activități ce vizează:  

(i) proiectarea și alegerea unui sistem de elemente componente ale aliajului pe bază de 
Ti, Mo, Zr și Ta; 

(ii) studiul influenței elementelor chimice în procesul de obținere ale aliajelor propuse 
și stabilirea metodei de elaborare; 

(iii) elaborarea aliajelorși încadrarea ca noi biomateriale având caracteristici potrivite 
pentru implanturile ortopedice; 

(iv) caracterizarea noilor materiale prin teste de laborator în vederea identificării 
tuturor proprietăților acestora.  

Având în vedere materialele/aliajele folosite în aplicațiile medicale, pentru 
îndeplinirea obiectivului tezei de doctorat au fost proiectate/elaborate șase variante de aliaje 
originale cu scopul îmbunătăţirii proprietăților mecanice (rezistență mecanică, modul de 
elasticitate, duritate, rezistență la compresiune), rezistenței la coroziune și care să prezinte 
teste de citoxicitate corespunzătoare cu ţesutul uman. 

Compoziția aliajelor pe bază de titan, molibden, zirconiu și tantal a fost proiectată în 
funcție de influența acestor elemente asupra caracteristicilor aliajului, biocompatibilitatea cu 
organismul uman, precum și influența asupra comportamentului la coroziune în fluidul 
biologic. 

În vederea îndeplinirii obiectivului principal al tezei de doctorat, a fost stabilit și pus în 
aplicare un program de cercetare descris în tabelul II.1 care vizează elaborarea și 
caracterizarea aliajelor TMZT (TiMoZrTa). 

 
Tabelul II.1. Programul cercetărilor experimentale 

1. Stadiul actual al cercetarilor experimentale
2. Proiectarea aliajelor  TMZT 
3. Elaborarea aliajelor TMZT 

4. Pregătirea aliajelor 
5. Caracterizarea aliajelor TMZT 

6. Discuții și interpretarea rezultatelor 
7. Concluzii 

 
Programul cercetărilor experimentale asigură atingerea obiectivului principal al tezei 

de doctorat și aduce în actualitaterezultate cu o contribuție semnificativă asupra domeniului 
medical, cât și în domeniul materialelor. 
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II.2. Metodologia cercetării experimentale 
 

Tema abordată în cadrul tezei de doctorat, este o consecință a consultării literaturii de 
specialitate asupra biomaterialelor folosite în prezent și aduce îmbunătățiri aliajelor de Ti-Mo 
prin: adăugarea de elemente biocompatibile, creșterea performanței legate de proprietățile 
mecanice ale acestora și înlăturarea dezavantajelor aliajelor folosite în prezent. 

Încercările experimentale vizează o caracterizare completă a aliajelor TMZT elaborate 
printr-o analiză chimică, structurală, termică, de suprafață, mecanică și citotoxică. Tipurile de 
investigații efectuate pe materialele experimentale elaborate sunt prezentate în tabelul II.2.  

Tabelul II.2. Metodele de caracterizare pentru materialele experimentale elaborate 

CARACTERIZAREA  
ALIAJELOR 

METODĂ 

Compoziție elementală Microanaliză cu radiații X cu dispersie după energie a 
radiației X (EDX) 

Caracterizare structurală 
Microscopie optică 

Difracție de raze X (XRD) 
Analiza termică Calorimetrie diferenţială cu baleiaj(DSC) 

Caracterizare mecanică 

Teste de duritate 
Teste de indentare 

Încercare la tracţiune 
Analiză fractografică 

Încercare la compresiune 
Rezistența la coroziune Polarizare liniară și ciclică 

Caracterizare de suprafață Unghi de contact (θ) 
Evaluarea citotoxicității Testul MTT (Tetrazolium Salt Method) 

 
Metodele de caracterizare alese, specifice aliajelor folosite în aplicațiile medicale, 

furnizează informații necesare asupra caracterizării biomaterialelor. Astfel, se au în vedere 
următoarele investigații de laborator: 
- Compoziţia elementală - este necesară pentru determinarea procentelor elementelor 
chimice ce alcătuiesc aliajele de TMZT elaborate; 
- Caracterizare structurală – este necesară pentru studierea microstructurii, orientarea 
cristalografică, textura și identificarea fazelor constituente; 
- Analiza termică – furnizează informații cu privire la comportamentul termic al aliajelor în 
special în domeniul de temperatură în care acestea sunt utilizate; 
- Caracterizare mecanică – evidențiază proprietățile mecanice a aliajelor de TMZT 
elaborate: duritate, modul de elasticitate, rezistența mecanică, alungirea etc; 
- Rezistența la coroziune – determină efectele biologice ale ionilor metalici eliberaţi din 
lichidul uman, asupra aliajelor de TMZT elaborate; 
- Caracterizarea de suprafață – are în vedere măsurarea unghiului de contact al suprafeței 
aliajelor pentru realizarea/optimizarea adeziunii și proliferării celulare; 
- Evaluarea citotoxicității – este necesară pentru determinarea proceselor ce au loc la 
interfața material – mediu biologic. 
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II.3. Metode de analiză și echipamente utilizate în cadrul programului 
experimental 
 Aliajele TMZT elaborate, vor fi analizate prin metode de caracterizare structurală, 
termică, de suprafață, mecanică, rezistență la coroziune și evaluarea citotoxicității. 
Semifabricatele solidificate după turnare au fost prelucrate mecanic prin electroeroziune în 
vederea obținerii unor dimensiuni standard ale probelor necesare pentru fiecare investigație de 
laborator. 
 Aliajele elaborate TiMoZrTa (TMZT) au ca scop utilizarea în aplicațiile medicale, cu 
rolul de a îndeplini cerințele funcționale și de a îndepărta dezavantajele aliajelor clasice 
utilizate ca biomateriale în țesutul uman. 
Utilizarea biomaterialelor metalice în organismul uman este dependentă de anumite 
caracteristici specifice ale materialului, precum și de funcția specifică pe care trebuie să o 
îndeplinească.  
 Programul cercetărilor experimentale descris, vizează analiza aliajelor TMZT 
elaborate, prin investigații de laborator, utilizând echipamente performante, din punct de 
vedere chimic, structural, fizico-mecanic și citotoxic, pentru o caracterizare completă a 
probelor și definirea acestor aliaje ca materiale compatibile cu țesutul uman.  

Echipamentele utilizate pentru parcurgerea programului de cercetări experimentale 
sunt prezentate în tabelul II.3. 

 
Tabelul II.3.Echipamente utilizate pe parcursul tezei de doctorat 

Denumire investigaţie Probe utilizate 
Echipamente utilizate în 

cercetare 
Denumire echipament

Echipament utilizat pentru elaborarea aliajelor 

Elaborarea aliajelor 
din sistemul TMZT 

Instalație de retopire cu 
arc în vid 

MRF ABJ 900 

Echipamente utilizate pentru pregătirea probelor din aliajul TMZT 

Debitarea materialelor 

 
 

Maşină de tăiere cu fir 
Japax Japt 

 
 

Înglobarea probelor 

 

Maşina de înglobat -  
Metapress-M 
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Denumire investigaţie Probe utilizate 
Echipamente utilizate în 

cercetare 
Denumire echipament

Pregătirea 
metalografică a 

probelor – şlefuire, 
lustruire  

 

Maşina de şlefuire şi 
lustruire- 

Forcipol 2V 

Echipamente utilizate pentru caracterizarea chimică, structurală și termică a aliajelor TMZT 
Microanaliză cu 

radiații X cu dispersie 
după energie a 

radiației X (EDX) 
  

Microscop electronic 
cu baleiaj, model Vega 

Tescan LMH II 

Microscopie optică 
pentru analiza 

structurală 
 

Microscop optic 
OPTIKA XDS-3 MET

Difracţia de raze X 
pentru analiza 

calitativă de fază 
(XRD)  

 

Difractometru de raze 
X - X’Pert Pro MPD 

Analiză termică 
Calorimetru diferențial 
cu baleiaj tip F3 Maia

Echipamente utilizate pentru caracterizarea fizico-mecanică a aliajelor de TMZT 

Determinarea durităţii 
Durimetru Wilson 

Wolpert 751 N 

Teste de indentare 
Microtribometru 

Cetr-UMT-2 

Încercare la tracţiune 

 

Sistem de testare 
servohidraulic 8801 
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Denumire investigaţie Probe utilizate 
Echipamente utilizate în 

cercetare 
Denumire echipament

Încercarea la 
compresiune 

 

Mașina de testare 
Walter+Bai AG 

Echipament utilizat pentru analiza rezistenței la coroziune 

Determinarea vitezei 
de coroziune prin 

metode electrochimice 

  

Potențiostat  
Volta Lab 21 

 

Echipament utilizat pentru caracterizarea suprafeței 

Unghi de contact 

 

Echipament pentru 
determinarea unghiului 

de contact  Kyowa 
DM-CE 1 

Echipamente utilizate pentru evaluarea citotoxicității 

Testul MTT 

 
 
 

 

Hotă flux laminar – 
Safeflow 1.2 

Spectrofotometru 
(Triad LT) 

Centrifugă cu răcire -  
Jouan MR 18-22 
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Denumire investigaţie Probe utilizate 
Echipamente utilizate în 

cercetare 
Denumire echipament

 

Incubator cu CO2, 
model cu mantă de apă 

și dublă incintă – 
ThermoScientific 

 
 Analizele și metodele de laborator utilizate în cadrul prezentei teze de doctorat au 
permis identificarea caracteristicilor necesare (structurale, mecanice, electrochimice, 
viabilitate celulară) și evaluarea aliajelor TMZT elaborate în scopul utilizării acestora ca 
materiale cu aplicabilitate în domeniul medical.  
 

CAPITOLUL III. PROIECTAREA ŞI OBŢINEREA NOILOR ALIAJE PE BAZĂ 
DE Ti-Mo 

Tehnologiile de elaborare pentru aliajele de titan pe plan mondial, reprezintă o ramură 
tânără datorită condițiilor speciale necesare de elaborare a titanului, cât și costurile ridicate 
pentru instalațiile de turnare.  

III.1. Proiectarea aliajelor TMZT 
Proiectarea şi obţinerea unor materiale metalice frecvent utilizate ca biomateriale 

necesită un studiu amănunțit, atȃt la parametrii de proiectare, cȃt şi cu privire la parametrii 
tehnologici ai echipamentuluide elaborare. 

La baza proiectării aliajelor TMZT se găsesc informații legate de proprietățile fizice ale 
elementelor de aliere (temperatura de topire și densitatea- Tabelul III.1), precum și diagramele 
de echilibru pentru aliajele Ti-Mo (Figura III.1), Mo-Ti-Zr (Figura III.2), Mo-Ta-Ti (Figura 
III.3), Ta-Ti-Zr(Figura III.4) [33, 71]. 

Aliajele studiate se încadrează în domeniul aliajelor cuaternare (TiMoZrTa) cu variații 
ale elementelor de aliere în următorul interval: 5-15% Ta, 15-20% Mo, Zr păstrat constant, 
balanța de echilibru realizându-se cu Ti, care reprezintă elementul principal. 
 Domeniul de încadrare a aliajelor în diagramele ternare (Figurile III.2, III.3, III.4) a 
fost reprezentat prin două modalități: o zonă colorată printr-un disc roșu în cazul secțiunilor 
izoterme sau o zonă hașurată pe secțiune verticală (marginile acestora reprezintă maximele și 
minimele concentrațiilor).  

În urma consultării literaturii de specialitate [1-20, 102, 103], au fost propuse și 
elaborate șase aliaje TMZT cu procente diferite ale elementelor de aliere: Ti- 58÷73%, Mo - 
15÷20%, Zr - 7% și Ta - 5÷15%. Aliajele propuse pentru elaborare sunt prezentate în tabelul 
III.2, împreună cu rapoartele de aliere. 
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Tabelul III.2. Aliajele propuse pentru elaborare 

Compoziție aliaj 

Rapoarte de aliere Ti 
[%] 

Mo 
[%] 

Zr 
[%] 

Ta 
[%] 

73 15 7 5 10,4 : 2,1 : 1 : 0,7 
68 15 7 10 9,7 : 2,1 : 1 : 1,4 
63 15 7 15 9 : 2,1 : 1 : 2,1 
68 20 7 5 9,7 : 2,9 : 1 : 0,7 
63 20 7 10 9 : 2,9 : 1 : 1,4 
58 20 7 15 8,3 : 2,9 : 1 : 2,1 

 
Molibdenul este un element cu un grad mai mic de toxicitate față de Co, Ni, Cr și este 

un element β-stabilizator. Studiile în domeniu [5-7] au evidenţiat faptul că molibdenul aliat cu 
titan în procente variate între 15-20% poate influența micşorarea modulului de elasticitate 
atribuind proprietăți mecanice adecvate. 

Zirconiul este utilizat în aplicațiile medicale datorită modulului de elasticitate scăzut, 
rezistenței ridicate la coroziune și o biocompatibilitate ridicată cu țesutul uman [20]. 

Tantalul este considerat biocompatibil, fiind un element β-stabilizator care contribuie 
la micșorarea modulului de elasticitate [18]. 

Titanul este un element non-toxic, chiar și în cantități mai mari; unele studii au 
demonstrat influența ingerării unei cantități de până la 0,8 mg de titan de către oameni, zilnic, 
dovedind astfel, că titanul a fost eliminat fără a fi digerat/asimilat. Utilizările lui în aplicațiile 
medicale s-au datorat interacțiunii bune cu osul gazdă, implanturile de titan nefiind respinse 
de organism și având o rezistență ridicată la coroziune [14-16].  

Investigațiile de laborator efectuate au avut ca scop studierea caracteristicilor aliajelor 
elaborate prin analize: structurale, termice, de suprafață, mecanice, electrochimice și 
evaluarea citotoxicității. 

III.2. Instalația de retopire cu arc în vid 
În vederea obținerii aliajelor TMZT s-a ales utilizarea unei instalații de retopire cu arc 

în vid MRF ABJ 900existentӑîn Laboratorul de Elaborarea și Rafinarea Materialelor Metalice 
- ERAMET, din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor de la Universitatea 
Politehnica din București. 

Avantajele utilizării acestui echipament sunt următoarele: 

 se pot atinge temperaturi de topire foarte ridicate; 

 posibilitatea topirii (obținerii) probelor metalice în vid sub atmosferă protectoare prin 
intermediul unui electrod mobil neconsumabil din wolfram thoriat; 

 creează aliaje cu compoziţie uniformă, prin retopiri repetate; 

 posibilitatea amestecării unor elemente cu temperaturi de topire diferite; 

 utilizează diverse creuzete pentru elaborare și asigură posibilitatea obținerii în condiții 
precizate a probelor sub formă de pastilă cu diferite forme și dimensiuni; 

 încărcareași descărcarea se face într-un mod simplu, prin ridicarea capacului care este 
prinscu o balama de restul camerei; 
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 este iluminat cu o lampă halogen, ajutând astfel controlul topirii elementelor de aliere 
în procesul de elaborare [118]. 

 

Figura III.5. Instalația de retopire cu arc în 
vid MRF ABJ 900: 1-debitmetru de reglare a 
presiunii de argon în incinta cuptorului; 2-
fereastră de observare a incintei cuptorului; 3-
butelia de argon; 4-echipament de măsurare a 
presiunii; 5-panoul de control şi comandă 
[119]  

 
 

III.3. Fluxul tehnologic pentru obținerea aliajelor TMZT 
Studiul privind influența elementelor de aliere asupra procesului de sinteză al aliajelor 

TMZT, diferențele între temperaturile de topire și densitățile elementelor din compoziția 
aliajului, reactivitatea chimică puternică a acestor elemente și interacțiunea lor în stare lichidă 
cu gazele din atmosfera agregatului de elaborare, au impus ca metoda de elaborare să fie 
topirea în vid sau în atmosferă controlată inertă, pentru a asigura topirea completă, 
omogenitatea repartiției componentelor în masa aliajului și un nivel scăzut al impurităților. 

Încărcătura metalică pentru realizarea aliajelor, trebuie să fie de înaltă calitate și 
puritate, degresată și pregătită mecanic corespunzător. Pentru elaborarea aliajelor TMZT au 
fost utilizate ca materii prime, elemente de înaltă puritate precum: Ti- 99,8%, Mo- 99,7%, Zr- 
99,2% și Ta- 99,5%. 

Elaborarea aliajelor TMZT în cuptorul de topire cu arc în vid a cuprins o succesiune de 
operații descrise în figura III.8. 

 
Figura III.8. Fluxul tehnologic de obținere ale aliajelor TMZT  
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În figura III.9 sunt prezentate toate etapele de elaborare ale aliajelor TMZT, ce au 
cuprins cântărirea materiei prime, încărcarea elementelor de aliere și semifabricatele finale 
obținute.  

 
 

 
Figura III.9. Etapele procesului de elaborare ale aliajelor TMZT: a) cântărirea materiilor prime și dozarea 

gravimetrică; b),c) încărcarea materiei prime; d), e) semifabricatele TMZT obținute după solidificare 
 

Elaborarea aliajelor a fost efectuată în trei șarje, cu obținerea a două aliaje în fiecare 
șarjă.Aliajele au fost elaborate în cavitățile circulare C5, C6 și cavitățile alungite S1, S2. În 
tabelul III.3 sunt prezentate cavitățile utilizate pentru fiecare aliaj. 

 
Tabelul III.3. Cavitățile utilizate în cele trei șarje pentru elaborarea aliajelor TMZT 

Aliaj 
Cavitate din 

creuzet utilizată 
Nr. șarjă 

Ti15Mo7Zr5Ta C5, S1 
1 

Ti15Mo7Zr10Ta C6, S2 
Ti15Mo7Zr15Ta C5, S1 

2 
Ti20Mo7Zr5Ta C6, S2 

Ti20Mo7Zr10Ta C5, S1 
3 

Ti20Mo7Zr15Ta C6, S2 

 

 

 

 

a) b) 

c) 

d)

e) 
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CAPITOLUL IV. CARACTERIZAREA STRUCTURALĂ ȘI TERMICĂ A 
ALIAJELOR OBȚINUTE EXPERIMENTAL 

 

IV.1. Determinarea compoziției chimice a aliajelor realizate prin analiză 
EDAX 

Pentru realizarea caracterizării structurale și termice este necesară 
cunoșterea/identificarea compoziției chimice a aliajelor obținute. Microanaliza EDX cu 
dispersia după energie a radiației X este una din cele mai eficiente metode pentru controlul 
compoziției chimice a aliajelor pe bază de Ti-Mo elaborate.  

În vederea obţinerii unei determinări cât mai precise, au fost efectuate cinci 
determinări EDX în zone diferite ale semifabricatului pentru verificarea concentrațiilor 
obținute. Pentru determinarea compoziției chimice a aliajelor TMZT obținute s-a utilizat 
echipamentul Vega Tescan LMH II, folosind detectorul EDAX Bruker atașat echipamentului 
SEM. În tabelul IV.1 este prezentată media compoziţiilor chimice a aliajelor experimentale. 
 

Tabelul IV.1. Compoziţiile chimice ale aliajelor TMZT elaborate, exprimate în procente masice 

Aliaj 
Titan 
[%] 

Molibden 
[%] 

Zirconiu 
[%] 

Tantal 
[%] 

Ti15Mo7Zr5Ta 75,46 13,56 6,34 4,64 

Ti15Mo7Zr10Ta 73,63 12,33 6,80 7,24 

Ti15Mo7Zr15Ta 66,00 12,56 6,99 14,45 

Ti20Mo7Zr5Ta 70,89 17,49 6,45 5,17 

Ti20Mo7Zr10Ta 60,35 21,68 7,17 10,80 

Ti20Mo7Zr15Ta 63,36 18,45 6,48 11,71 

 

IV.2. Caracterizarea microstructurală a aliajelor TMZT prin microscopie 
optică 

Metodele microscopice de analiză structurală sunt utilizate la caracterizarea 
materialelor pe baza studiului structurii acestora, respectiv a constituenților și a fazelor 
prezente (natura, forma, dimensiunile și modul de repartiție) și a eventualelor defecte 
structurale (pori, fisuri, neomogenități structurale etc.) [82]. Analiza structurii a fost realizată 
cu ajutorul microscopului optic OPTIKA XDS-3 MET. În vederea cercetării structurii 
metalografice, pregătirea probelor metalografice a aliajelor experimentale TMZT a cuprins o 
succesiune de etape: debitare la dimensiuni corespunzătoare (ex. 10 mm x 10 mm x 10 mm), 
înglobare în rășină epoxidică, șlefuire și lustruire la viteze specifice, atac chimic cu reactiv 
(10 ml HF, 5 ml HNO3, 85 ml H2O, timp de 30 s). După parcurgerea etapelor, probele au fost 
analizate la microscopul optic la diferite puteri de mărire pentru obţinerea de imagini detaliate 
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asupra microstructurii.În figurile IV.2-IV.3 sunt evidențiate imaginile obținute prin 
microscopie optică pentru aliajele TMZT, la o putere de mărire 50x și 100x. 

 

Ti15Mo7Zr5Ta 
a) b)

  
Ti15Mo7Zr10Ta 

a) b)

Ti15Mo7Zr15Ta 
a) b)

Figura IV.2. Microstructura optică ale aliajelor Ti15Mo investigate la o putere de mărire de: a) 50x; b)100x 
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Ti20Mo7Zr5Ta 
a) b)

Ti20Mo7Zr10Ta 
a) b)

Ti20Mo7Zr15Ta 
a) b)

Figura IV.3. Microstructura optică ale aliajelor Ti20Mo investigate la o putere de mărire de: a) 50x; b)100x 

 
În figurile IV.2-IV.3 este prezentată structura aliajelor TMZT cu aspecte ale grăunților 

specifici aliajelor de titan. Imaginile obținute prin microscopie optică pentru aliajele 
Ti20Mo7Zr5Ta, Ti20Mo7Zr10Ta, Ti20Mo7Zr15Ta prezintă o structură de tip dendritic cu 
limite de grăunţi neregulate. Aceste structuri aciculare și grosiere sunt specifice aliajelor β. 
Aliajele Ti15Mo7Zr5Ta, Ti15Mo7Zr10Ta și Ti15Mo7Zr15Ta evidențiază foarte bine 
dendritele sub formă lamelară în interiorul grăunților de tip β. 

Variația fazelor de tip α, α+β și β constă în diferențele de compoziție chimică a 
elementelor constitutive. Procentul ridicat de elemente stabilizatoare β (Mo, Ta) a condus la 
formarea unei structuri de tip β, evidențiate foarte bine în aliajele TMZT. De asemenea, 
zirconiul în concentrații sub 10% contribuie la rafinarea microstructurii permițând astfel 
formarea unei structuri omogene și uniform distribuite. Astfel că, elemente cu procente de 
tantal (5-15%), coroborat cu concentrația de molibden de 15-20%, contribuie la formarea 
fazei β.  

 

 IV.3. Caracterizarea structurală a aliajelor TMZT prin difracție de raze X 
Stabilirea fazelor s-a efectuat prin analiză calitativă prin difracţie de raze X, folosind 

un echipament Panatical X’Pert Pro MPD. Astfel, s-au pus în evidenţă fazele şi compuşii care 
alcătuiesc aliajele investigate.  
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Difractogramele rezultate în urma investigării aliajelor TMZT constau într-o 
succesiune de maxime de difracţie, având pe ordonată intensitatea radiaţiei X difractate, 
măsurată în impulsuri/secundă, iar pe abscisă unghiul 2θ, unde θ este unghiul Bragg măsurat 
în grade normale. Cu ajutorul difractogramelor se pot determina constituenții structurali.  

Difractogramele prezentate confirmă structurile de tip β identificate prin microscopie 
optică, ținând cont de faptul că titanul este un element alotropic, prezentându-se sub forme 
diferite: până la temperatura 882°C, având o structură hexagonal compactă α-Ti şi peste 
882°C, β-Ti, având o structură de cub cu volum centrat. În compoziția aliajelor investigate 
este prezentă o fază majoritară β cu o structură de de cub cu volum centrat și o fază secundară 
αʹʹ cu o structură ortorombică. Faza β, având o structura cubică cu volum centrat este fixată 
prin alierea titanului cu elemente de tranziție (Mo, Ta), pe când faza αʹʹ (HC) este o 
martensită, cristalizată în sistemul ortorombic și se formează la creșterea conținutului de 
elemente stabilizatoare de faza β, descompuse în decursul răcirii. [12, 20] 

Figura IV.5. Difractogramele comparative 
ale aliajelor experimentale 

 
 Faza β predominantă (Figura IV.5) pentru probele investigate: Ti15Mo7Zr5Ta, 
Ti15Mo7Zr10Ta, Ti15Mo7Zr15Ta, Ti20Mo7Zr5Ta, Ti20Mo7Zr10Ta, Ti20Mo7Zr15Ta, a 
fost identificată cu maximul principal la unghiul 2θ= 29,4669°; 40,3030°; 38,2958°; 
58,7960°; 37,2459°; 38,9277°.  
  

IV.4. Analiza termică prin calorimetrie diferenţială cu baleiaj (DSC) 
Pentru a determina comportarea termică a aliajelor TMZT elaborate s-a utilizat o 

metodă de analiză termică în care temperatura probei de studiat și cea a probei de referință 
este variată liniar, iar diferența cantității de căldură este măsurată, concomitent cu orice 
variație de masă.În vederea analizei termice prin analiză calorimetrică diferenţială a aliajelor 
TMZT, au fost debitate probe la dimensiuni corespunzătoare cu masa până la 50 mg, 
dimensiunile fiind impuse de dimensiunile creuzetelor în care au fost testate probele. Din 
măsurătorile efectuate după debitarea probelor s-a constatat că masa efectivă a fost situată 
într-un domeniu de valori cuprins între 42-49 mg. Pentru caracterizarea comportamentului 
termic, domeniul de temperatură urmărit este cuprins între 36,5-37,2ºC, interval în care 
funcționează un biomaterial în interiorul organismului uman sănătos. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Figura IV.6. Termogramele obținute pentru aliajele experimentale: a) Ti15Mo7Zr5Ta,  
b) Ti15Mo7Zr10Ta, c) Ti15Mo7Zr15Ta, d) Ti20Mo7Zr5Ta, e) Ti20Mo7Zr10Ta, f) Ti20Mo7Zr15Ta 

 

Termogramele aliajelor TMZT investigate nu au înregistrat transformări de fază în 
intervalul de temperatură 30-40ºC. În urma analizei termice, aliajele investigate prezintă 
valori stabile în intervalul de temperatura 36,5-37,2ºC, în concordanță cu literatura de 
specialitate, unde modificarea transformării de fază a aliajelor de titan are loc peste 882ºC.  

În urma analizelor termice prin DSC, aliajele TMZT au prezentat stabilitate termică la 
temperatura organismului uman, prezentând o interacțiune bună cu mediul celular în vederea 
folosirii acestora ca implanturi medicale. 
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CAPITOLUL V. CARACTERIZAREA PROPRIETĂȚILOR MECANICE ALE 
ALIAJELOR TMZT 
 
 Cunoaşterea proprietăților mecanice ale aliajelor TMZT elaborate s-a realizat 
pentrudeterminarea caracteristicilor de duritate, a testelor de indentare, respectiv încercarea la 
tracțiune, încercarea la compresiune și analiza fractografică.  
 

V.1. Determinarea caracteristicilor de duritate ale aliajelor TMZT 
Măsurătorile de duritate efectuate pe aliajele TMZT elaborate, prin metoda Vickers, 

constituie o metodă generală de determinare a durității materialelor metalice, foarte utilizată 
în testarea biomaterialelor.Testele experimentale au constat în trei determinări în zone diferite 
de pe suprafaţa fiecӑrei probe, folosind o forță de apăsare de 9,81 N şi un timp de măsurare de 
12 secunde. În tabelul V.1. sunt prezentate rezultatele obținute în urma măsurătorilor de 
duritate a aliajelor TMZT investigate, iar în figura V.1. este reprezentarea grafică a aliajelor 
de TMZT.  

Tabelul V.1. Valorile de duritate a aliajelor TMZT măsurate prin metoda Vickers 

Aliaj 
Ti15Mo 
7Zr5Ta 

Ti15Mo 
7Zr10Ta 

Ti15Mo 
7Zr15Ta 

Ti20Mo 
7Zr5Ta 

Ti20Mo 
7Zr10Ta 

Ti20Mo 
7Zr15Ta 

Valoarea 
medie 
(HV) 

379,21 462,33 390,88 388,86 321,31 397,56 

 Din rezultatele obținute în urma testelor de duritate reiese faptul că aliajul 
Ti20Mo7Zr10Ta (321,31 HV) a prezentat cea mai mică valoare iar cea mai mare valoare a 
durității fost înregistrată de aliajul Ti15Mo7Zr10Ta. 
 

 
Figura V.1. Reprezentarea grafică a durității 
pentru valorile de duritate a aliajelor TMZT 
măsurate prin metoda Vickers 

 
 
 Conform literaturii de specialitate [15, 20] și a rezultatelor obținute în urma 
cercetărilor experimentale de duritate asupra aliajelor TMZT, s-a realizat un studiu 
comparativ între cea mai scăzută și cea mai ridicată valoare a durității HV ale aliajelor TMZT 
și biomaterialele clasice din oțel inoxidabil, aliajul Ti6Al4V, respectiv clasa de aliaje 
CoCrMo (Figura V.2). 
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Figura V.2. Comparație grafică pentru valorile de 
duritate a aliajelor TMZT cu alte biomateriale 

 
  
 Comparativ cu celelalte biomateriale, aliajele TMZT au prezentat o duritate mai mare 
decât oțelurile inoxidabile, dar apropiate ca valoare de aliajul Ti6Al4V, acesta fiind cel mai 
utilizat în implantologie [8, 20]. 
 

V.2. Caracterizarea unor proprietăți mecanice ale aliajelor TMZT prin 
metoda indentării 

Indentarea este o metodă de testare care are la bază principiile utilizate pentru 
determinarea modulului de elasticitate, rigitate etc. Testele de indentare au fost efectuate cu 
ajutorul unui echipament pentru determinări tribologice și mecanice Universal Micro-
Tribometer CETR UMT-2. Probele investigate au fost fixate pe o suprafaţă plană a 
dispozitivului de testare cu ajutorul unor şurubururi şi cleme de prindere. Testările     s-au 
efectuat în condiţii de mediu uscat. A fost utilizat un penetrator de tip Rockwell din diamant, 
având unghiul la conul indentorului de 120º şi cu vârful sferic de razӑ de 200 μm, aplicȃndu-
se o forţă de 5 N. Pentru o determinare cât mai precisă au fost realizate trei determinări pentru 
fiecare aliaj în parte. După parcurgerea etapelor de lucru și înregistrarea acestora de către 
softul aparatului UMT 2, au fost trasate curbele de amprentare (adâncime vs. forță) ale 
aliajelor TMZT prin programul VIEWER. 
 În figura V.3 se prezintă răspunsul aliajelor în timpul testelor de indentare, sub forma 
unor dependenţe forţă – adâncime.  
 

a) b) c) 
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d) e) f) 
Figura V.3. Curba forță-adâncime a testului de microindentare pentru aliajelor TMZT investigate:  

a) Ti15Mo7Zr5Ta, b) Ti15Mo7Zr10Ta, c) Ti15Mo7Zr15Ta, d) Ti20Mo7Zr5Ta, 
e) Ti20Mo7Zr10Ta, f) Ti20Mo7Zr15Ta 

 

 Valorile modulului de elasticitate a aliajelor TMZT rezultate în urma testului de 
indentare sunt evidenţiate în tabelul V.2 și reprezentate grafic în figura V.4. 

Tabelul V.2. Valorile modului de elasticitate pentru aliajele TMZT măsurate prin testul de indentare 

Aliaj 
Ti15Mo 
7Zr5Ta 

Ti15Mo 
7Zr10Ta 

Ti15Mo 
7Zr15Ta 

Ti20Mo 
7Zr5Ta 

Ti20Mo 
7Zr10Ta 

Ti20Mo 
7Zr15Ta 

Modulul de 
elasticitate 

(GPa) 
69,02 76,88 51,93 51,68 43,41 43,57 

 

 Modulul de elasticitate reprezintă un criteriu foarte important care stă la baza alegerii 
materialelor metalice utilizate în ortopedie, şi trebuie să fie cât mai apropiat de cel al osului 
uman (17-30 GPa) [24-26]. 

Figura V.4. Reprezentarea grafică pentru valorile 
modulului de elasticitate a aliajelor TMZT măsurate 
prin testul de indentare  
 

 
  

 Aliajele TMZT investigate prezintă valori cuprinse între 43,41 – 76,88 GPa pentru 
modulul de elasticitate, valori măsurate prin teste de indentare. Valoarea cea mai mică o 
prezintă aliajul Ti20Mo7Zr10Ta (43,41 GPa), iar valoarea cea mai ridicată o prezintă aliajul 
Ti15Mo7Zr10Ta (76,88 GPa).Valorile scăzute ale modulului de elasticitate ale aliajelor 
investigate se datorează prezenței elementelor β-stabilizatoare, precum Mo și Ta [15, 20]. 
Conform figurei V.4, se poate observa faptul că odată cu creșterea conținutului de Mo de la 
15% la 20% și odată cu creșterea procentului de Ta de la 10% la 15%, acestea conduc la 
scăderea modulului de elasticitate cu aproximativ 25 GPa.  
 Creșterea proporţiei de Mo cu 5% și menținerea constantă a procentului de Zr și Ta, au 
contribuit la scăderea cu aproximativ 44% a modulului de elasticitate pentru aliajele TMZT. 
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Comparația valorilor obținute pentru aliajele TMZT cu cele ale biomaterialelor clasice, este 
prezentată în figura V.5.  

 
Figura V.5. Comparație grafică pentru valorile 
modulului de elasticitate pentru aliajelor TMZT 
cu alte biomateriale metalice 

 
 

 Comparativ cu celelalte biomateriale metalice: aliajele de CoCrMo (210 - 253GPa) și 
oțelurile inoxidabile (190 - 210 GPa), aliajele TMZT investigate prezintă valori mult mai 
scăzute și cele mai apropiate valori față de ale osului uman (17 - 30GPa). Aliajele TMZT 
prezintă o îmbunătățire semnificativă a caracteristicilor mecanice chiar și față de aliajele de 
titan:  Ti6Al4V (100-114 GPa) și C.P. Ti (102-104 GPa). 
 Din punct de vedere al modului de elasticitate, aliajele TMZT îndeplinesc criteriile 
impuse biomaterialelor metalice, valorile modulului de elasticitate fiind apropiate de cele ale 
osului uman.  

V.3. Determinarea proprietăților mecanice prin încercarea la tracțiune 
 Tipurile de solicitări întâlnite la materialele folosite în aplicațiile medicale sunt foarte 
variate, în acest fel fiind necesară determinarea tuturor caracteristicilor mecanice. Încercarea 
de bază a materialelor este încercarea la tracțiune, pentru determinarea rezistenței mecanice. 

Din aliajele TMZT au fost debitate, la dimensiuni standardizate, șase probe, care au 
fost supuse la încercarea prin tracțiune. Principalii parametri geometrici pentru probele 
TMZT, sunt ilustrați în figura V.6.   

 
Figura V.6. Forma și dimensiunile probelor de secțiune dreptunghiulară utilizată pentru solicitările de tracțiune 

 
Echipamentul utilizat pentru încercarea la tracțiune a fost o mașina universală de 

încercat INSTRON 8801, având bacuri hidraulice de fixare a probei. Încercarea s-a efectuat la 
temperatura ambiantă cu o viteză de solicitare de 0,5 N/min, care să permită 
achiziționarea/preluarea cât mai multor puncte esențiale de pe curba caracteristică  

(curbă tensiune-deformaţie). 
Probele au fost testate prin alungirea în lungul axei sale principale cu o viteză 

constantă, până la rupere.  
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Din curbele caracteristice înregistrate de aliajele TMZT, se poate observa comportarea 
aliajelor la solicitarea de tracțiune. Aliajele TMZT au înregistrat o comportare diferită până la 
rupere, unele fiind ductile, altele fragile. Cele ductile au avut o alungire la rupere de 0,06 – 
0,10 mm/mm în timp ce proba fragilă a avut o alungire la rupere de 0,02 mm/mm 
(Ti10Mo7Zr15Ta). 
 Reprezentarea grafică a valorilor pentru rezistența la tracțiune a aliajelor TMZT 
măsurate prin încercarea la tracțiune este prezentată în figura V.8.  
 

Figura V.8. Reprezentarea grafică pentru valorile 
de rezistență la tracțiune a aliajelor TMZT 
măsurate prin încercarea la tracțiune 

 
Valorile rezistenței la tracțiune pentru aliajele TMZT au fost cuprinse în intervalul 

365,87 MPa (Ti15Mo7Zr10Ta) – 1410,38 MPa (Ti20Mo7Zr5Ta). Astfel, s-a obținut o 
rezistență la tracțiune medie de 1021,46 MPa. Comparativ cu aliajele Co-Cr (900-1000 MPa) 
și oțelurile inoxidabile (500-1350 MPa) [15, 20], aliajele TMZT (Ti15Mo7Zr15Ta, 
Ti20Mo7Zr15Ta, Ti20Mo7Zr10Ta, Ti20Mo7Zr5Ta), prezintă valori superioare, ceea ce 
dovedește că aliajele elaborate posedă proprietăți mecanice foarte bune, excepție prezintă 
aliajul Ti15Mo7Zr10Ta. 

Reprezentarea grafică a valorilor pentru limita la curgere a aliajelor TMZT măsurate 
prin încercarea la tracțiune este prezentată în figura V.9. 

 

Figura V.9. Reprezentarea grafică pentru 
valorile pentru limita la curgerea aliajelor 
TMZT măsurate prin încercarea la tracțiune 

 
Valorile limitei de curgere a aliajelor TMZT măsurate prin încercarea la tracțiune au 

fost cuprinse în intervalul 339,96 - 1272,63 MPa. Având în vedere trei dintre caracteristicile 
mecanice determinate, respectiv: rezistența la rupere prin tracțiune, limita de curgere și 
energia totală acumulată în probă înaintea ruperii, se constată că Ti15Mo7Zr5Ta prezintă 
comportarea cea mai bună. Reprezentarea grafică a valorilor pentru modulul de elasticitate a 
aliajelor TMZT  măsurate prin încercarea la tracțiune este prezentată în figura V.10. 
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Valorile pentru limita de curgere, precum și rezistența la tracțiune a aliajelor TMZT, 
evidențiază influența pozitivă a molibdenului odată cu creșterea concentrației acestuia și 
păstrarea constantă a concentrațiilor pentru zirconiu și tantal. 

Modulul de elasticitate longitudinal (E), numit și modul lui Young, se definește ca 
fiind raportul dintre tensiunea normală ϭ și deformația specifică ε, și reprezintă proprietatea 
unui material de a se deforma și a reveni la forma inițială. Biomaterialele trebuie să dețină o 
valoare a modulului de elasticitate cât mai apropiată de cea a structurii sistemului în care sunt 
introduse, respectiv pentru osul uman. 

 

Figura V.10. Reprezentarea grafică pentru 
valorile modulului de elasticitate a aliajelor 
TMZT măsurate prin încercarea la tracțiune 

 

 Valorile modulului de elasticitate al aliajelor TMZT măsurate prin încercarea la 
tracțiune, au fost cuprinse în intervalul 36390,63 - 56918,20 MPa, respectiv 36,39 – 56,92 
GPa. Cea mai mică valoare a modulului a fost reprezentată de aliajul Ti15Mo7Zr5Ta, iar cea 
mai mare valoare a avut-o aliajul Ti20Mo7Zr15Ta. În ceea ce privește rezultatele obținute ale 
aliajelor TMZT comparativ cu celelalte biomateriale, aceste aliaje dețin cea mai apropiată 
valoare de cea a osului uman, ceea ce recomandă folosirea lor în aplicațiile medicale. 

V.4. Determinarea proprietăților mecanice prin încercarea la compresiune 
Rezistența la compresiune este o caracteristică mecanică foarte importantă pentru 

biomaterialele destinate realizării de repere implantabile (tije sau articulații, elemente de 
fixare etc.), deoarece oferă informații legate de modul de comportare în exploatare (solicitări 
complexe de tracțiune și compresiune, coroziune și oboseală).   

Probele aparținând aliajelor TMZT care au fost supuse încercǎrii la compresiune nu au 
prezentat incluziuni nemetalice sau alte defecte observabile. Mașina de testare la compresiune 
a fost Walter+Bai AG, iar încercarea s-a desfășurat la temperatura ambiantă, fiind determinate 
caracteristici mecanice precum: limita de curgere, rezistenţa la compresiune, scurtarea 
specifică și rezistenţa la flambaj. 

Dimensiunile iniţiale ale probelor (latura L1,2 i, [mm], înălţimea iniţială H0 [mm]) au 
fost măsurate înainte de efectuarea încercǎrii la compresiune, apoi după testare, obținând 
valorile lațimilor finale L1,2 f  [mm] și a înălțimilor finale Hu [mm] (Figura V.11). Deformarea 
probelor din aliajele TMZT, s-a realizat în conformitate cu legea minimei rezistențe, prin 
reducerea înălțimii și rotunjirea bazei de așezare, cu evoluție către forma de tip “butoi” 
(Figura V.12).  
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Figura V.12. Aspectul probelor din aliaje TMZT după efectuarea testului de compresiune:  
a) Ti15Mo7Zr5Ta, b) Ti15Mo7Zr10Ta, c) Ti15Mo7Zr15Ta, d) Ti20Mo7Zr5Ta, 

e) Ti20Mo7Zr10Ta, f) Ti20Mo7Zr15Ta 
 

Valorile caracteristicilor geometrice ale probelor supuse la testul de compresiune (câte 
două determinări pentru fiecare probă) sunt prezentate în tabelul V.4, semnificația 
simbolurilor fiind următoarea: H0, u [mm] – înălţimea iniţială/finală; L1,2 i, f [mm] – 
dimensiunile iniţiale/finale a probelor; S0, u [mm2] – secţiunea transversală iniţială/finală a 
probelor. 

Valorile obținute prin calcul pentru ΔH – scurtarea probelor și Zc – butoierea probelor 
sunt prezentate în tabelul V.6. 

 
Tabelul V.6. Valori ale scurtării și umflării la încercarea de compresiune pentru aliajele experimentale TMZT 

Epruveta* ΔH 
[%] 

Zc 
[%] 

T15Mo7Zr5Ta-1 46,14 53,05

T15Mo7Zr5Ta-2 59,57 67,53

T15Mo7Zr10Ta-1 61,89 69,75

T15Mo7Zr10Ta-2 55,14 62,76

T15Mo7Zr15Ta-1 63,53 70,04

T15Mo7Zr15Ta-2 60,00 67,79

T20Mo7Zr5Ta-1 60,49 67,73

T20Mo7Zr5Ta-2 63,14 69,67

T20Mo7Zr10Ta-1 57,28 65,48

T20Mo7Zr10Ta-2 59,26 67,34

T20Mo7Zr15Ta-1 62,65 70,26

T20Mo7Zr15Ta-2 69,13 75,40

*)Notă: Au fost realizate încercări pe două probe pentru fiecare aliaj 

 
Curbele care redau evoluția caracteristicilor tensiune/deformație rezultate în urma 

încercării la compresiune pentru aliajele TMZT sunt prezentate în figurile V.13 (a-f).  
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Din analiza diagramelor de deformare la compresiune a aliajelor TMZT (Figurile V.13 

a-f) reiese faptul că materialele studiate sunt tenace, defomându-se plastic în mod continuu, pe 
măsura creșterii sarcinii. La niciuna dintre probe nu s-au identificat fisuri pe suprafețele de 
deformare. 

Pentru aprecierea rezistenței la compresiune trebuie analizate valorile limitelor de 
proporționalitate la compresiune și ale limitei la curgere (σc) în cadrul testului de compresiune 
(Tabelul V.7.). 
 
Tabelul V.7. Valori ale forței de deformare (Fp) și  limitei de curgere la compresiune (σc) ale aliajelor TMZT 

experimentale 

Epruveta* Fp 

[kN] 
σc 

[MPa]

Ti15Mo7Zr5Ta-1 16,89 734,04
Ti15Mo7Zr5Ta-2 17,44 762,20
Ti15Mo7Zr10Ta-1 15,80 611,77
Ti15Mo7Zr10Ta-2 15,84 614,44
Ti15Mo7Zr15Ta-1 13,10 560,46
Ti15Mo7Zr15Ta-2 11,78 519,69
Ti20Mo7Zr5Ta-1 19,98 723,41
Ti20Mo7Zr5Ta-2 19,89 779,94
Ti20Mo7Zr10Ta-1 12,85 486,32
Ti20Mo7Zr10Ta-2 13,33 500,28
Ti20Mo7Zr15Ta-1 14,69 603,23
Ti20Mo7Zr15Ta-2 13,93 571,99

*)Notă: Au fost realizate încercări pe două probe pentru fiecare aliaj 
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Se observă faptul că atât la concentrații de 15%Mo cât și la 20%Mo, valorile limitei de 
curgere sunt mai scăzute (materialul este mai moale) cu cât crește procentul de tantal. O 
oarecare neuniformitate (tendință de durificare) este întâlnită la aliajul cu 20%Mo, la care s-a 
înregistrat o creștere semnificativă a limitei de curgere de la 486,32 MPa pentru aliajul 
Ti20Mo7Zr10Ta la 603,23 MPa pentru aliajul Ti20Mo7Zr15Ta. Rigiditatea la compresiune 
este redată în figura V.19, cumulativ pentru toate probele analizate. Din această figură reiese 
capacitatea mare de deformabilitate a probelor analizate, care prezintă evoluții pe toate 
palierele de deformare (P1-P2), până la intrarea în zona de instabilitate (P3).  
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Figura V.19. Estimarea rigidităţii la compresiune prin 
analiza pantelor curbelor forţă – deplasare, unde: P1 – 
regiunea liniară a curbei – deformație elasto-plastică; P2 – 
curgerea materialului (deformaţii de curgere uniforme, 
butoiere; P3 – deformaţii neuniforme – instabilitate 

 
 
 

Tabelul V.8. Sinteza modului de deformare pe diferite etape ale curbei forţă –deplasare pentru aliajele 
experimentale 

Epruveta* P1 
[kN/mm]

P2 
[kN/mm]

P3 
[kN/mm]

Ti15Mo7Zr5Ta-1 118,53 17,72 - 

Ti15Mo7Zr5Ta-2 90,75 16,31 49,93 

Ti15Mo7Zr10Ta-1 90,06 18,95 80,94 

Ti15Mo7Zr10Ta-2 80,03 18,34 62,31 

Ti15Mo7Zr15Ta-1 93,61 10,60 58,97 

Ti15Mo7Zr15Ta-2 62,36 11,62 65,90 

Ti20Mo7Zr5Ta-1 114,69 13,91 92,43 

Ti20Mo7Zr5Ta-2 115,94 13,44 77,23 

Ti20Mo7Zr10Ta-1 47,72 15,79 52,48 

Ti20Mo7Zr10Ta-2 51,66 14,28 59,70 

Ti20Mo7Zr15Ta-1 49,07 11,56 62,62 

Ti20Mo7Zr15Ta-2 57,69 10,57 78,33 

*)Notă: Au fost realizate încercări pe două probe pentru fiecare aliaj 

 
 În concluzie, se poate afirma că aliajele experimentale analizate prezintă valori 
satisfăcătoare ale caracteristicilor de rezistență la compresiune, predominantă fiind tendința de 
deformare în faza inițială elastică (P1) și în faza finală de curgere plastică instabilă (P3). 
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V.5. Analiza fractografică 
 Analiza suprafețelor de rupere permite evaluarea modului de comportare la diferite 
solicitări mecanice aplicate aliajelor investigate. Aspectele suprafețelor de rupere ale probelor 
din aliajele experimentale TMZT, rezultate în urma testării la tracțiune, au fost analizate prin 
microscopie electronică cu baleiaj (Inspect S, SEM) pentru a pune în evidență caracterul 
ruperii, la diferite măriri.  

În figura V.20 a), b), c), d), se poate observa aspectul suprafețelor de rupere pentru 
aliajul Ti15Mo7Zr5Ta. Analiza suprafețelor în diferite zone evidențiază un mod de rupere 
mixt, ce conține porțiuni cu aspect ductil și fragil (Figura V.20. d). Sunt evidențiate detalii cu 
o zonă cu rupere fragilă (aspect tipic de clivaj – plane de alunecare netede - figura V.20. b) și 
o zonă cu rupere ductilă (aspect tipic cu adâncituri și rețea de legătură - figura V.20. c), zonele 
de rupere cu caracter ductil fiind preponderente. 

 

 
a) b) c) d) 

Figura V.20. Aspectul suprafeței probei analizate în urma testelor de tracțiune din aliajul Ti15Mo7Zr5Ta 
observată prin intermediul microscopului electronic de baleiaj la diferite puteri de mărire: a) 121X; b) 1000X;  

c) 2000X; d) 5000X 

 
 În concluzie, aliajele experimentale denumite „TMZT” analizate sunt caracterizate 
prin modul de rupere mixtă (ductilă și fragilă), la unele dintre acestea fiind preponderentă 
ruperea ductilă (Ti15Mo7Zr10Ta, Ti20Mo7Zr5Ta) iar la altele ruperea fragilă 
(Ti20Mo7Zr15Ta). Aspectul ruperii evidențiază o tendință de formare a unor desprinderi de 
material înainte de rupere, de tip crevase, mărginite de zone de rupere ductile 
(Ti20Mo7Zr5Ta, Ti15Mo7Zr10Ta, Ti20Mo7Zr10Ta), ceea ce denotă o omogenitate scăzută a 
aliajului care a generat ruperea prematură, la forțe mai mici decât cele prevăzute pentru clasa 
de aliere. 

CAPITOLUL VI. CARACTERIZAREA ELECTROCHIMICĂ A ALIAJELOR 
TMZT ÎN MEDIU BIOLOGIC SIMULAT 
 

Coroziunea reprezintă fenomenul de distrugere parţială sau totală a materialelor, şi în 
special al metalelor, în urma unor reacţii chimice sau electrochimice la interacţiunea cu 
mediul înconjurător sau cu medii specifice, fiind parametrul important care determină 
fiabilitatea unui biomaterial. [47] 
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pruvetele TMZT, cu dimensiunile specifice, au fost introduse în celula electrochimică, 
iar mediul de coroziune selectat a fost Soluția Ringer cu compoziția: NaCl: 8.6 g/L, KCl: 0.3 
g/L, CaCl2: 0.48 g/L, cu scopul de a investiga utilizarea lor ca potențiale biomateriale. 

Comportamentul aliajelor TMZT în timpul testului de coroziune electrochimică la 
polarizare liniară, este reprezentat în figura VI.1 prin diagrame Tafel. 

a) b) c) 

d) e) f) 
Figura VI.1.Diagrame Tafel a aliajelor experimentale investigate prin testare la coroziune în soluţie Ringer:  

a) Ti15Mo7Zr5Ta, b) Ti15Mo7Zr10Ta, c) Ti15Mo7Zr15Ta, d) Ti20Mo7Zr5Ta, e) Ti20Mo7Zr10Ta, f) 
Ti20Mo7Zr15Ta 

 

Conform rezultatelor obținute în procesul de coroziune electrochimică pentru aliajele 
TMZT, aliajele Ti15Mo7Zr10Ta și Ti20Mo7Zr10Ta prezintă valori apropiate, fără diferențe 
semnificative. 

Caracteristicile de oxidare βa [mV] și reducere βc [mV] ale celor șase aliaje prezintă o 
tendință de creștere odată cu mărirea procentului de molibden, excepție fiind aliajul 
Ti15Mo7Zr5Ta. Aliajul Ti15Mo7Zr15Ta are un raport βa/βc= 88,3/-115,00, net favorabil 
caracteristicilor de reducere, iar aliajul Ti15Mo7Zr10Ta prezintă un raport βa/βc = 92,10/91,20 
echilibrat, aceste două aliaje având dinamica de coroziune foarte scăzută.Toate celelalte aliaje 
au dezechilibru în raportul βa/βc și cu o ușoară tendință de oxidare.Proba cu cel mai mare 
dezechilibru βa/βc este Ti15Mo7Zr5Ta (βa/βc = 117,90/-39,50).  

Din tabelul VI.1 se observă că probele cu rezistență la coroziune foarte bună sunt: 

Ti20Mo7Zr10Ta (Rp=50,33 [k/cm2]), Ti15Mo7Zr10Ta (Rp=46,22[k/cm2]) și 

Ti15Mo7Zr15Ta (Rp=38,78 [k/cm2]). 
Celelalte probe au o rezistență medie la coroziune, aceasta situându-se în intervalul 15-

25 [k/cm2], proba cu rezistența la coroziune cea mai mică fiind Ti20Mo7Zr5Ta, probă ce 
are și un potențial de coroziune (E0) cu 25% mai ridicat decât celelalte probe. 
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Pentru toate aliajele experimentale au fost înregistrate voltamogramele ciclice (CV), 
prezentate în figura VI.2, pe domeniul -1,2÷1,8V la o viteză de scanare v=10 mV/s, care au 
pus în evidenţă coroziunea generalizată, la baleiajul retur al potenţialului înregistrându-se un 
histerezis caracteristic acestui tip de coroziune.  

 
 

 
a) b) c) 

 
d) e) f) 

Figura VI.2.Diagrame ciclice a aliajelor experimentale investigate prin testare la coroziune în soluţie Ringer 
a) Ti15Mo7Zr5Ta,  b) Ti15Mo7Zr10Ta, c) Ti15Mo7Zr15Ta, d) Ti20Mo7Zr5Ta, e) Ti20Mo7Zr10Ta, f) 

Ti20Mo7Zr15Ta 

 
Motivul rezistenţei la coroziune a titanului o reprezintă formarea, chiar la simpla 

expunere la temperatura ambiantă în oxigenul atmosferic, a unei pelicule oxidice care 
îndeplineşte cele trei condiţii ale pasivării: este stabilă, impermeabilă și foarte aderentă [44]. 
 În scopul confirmării și punerii în evidență a tipului de coroziune generalizată ale 
aliajelor TMZT elaborate, morfologia suprafețelor a fost evidențiată prin microscopie 
electronică (Figurile VI.3-VI.8) la puteri de mărire de 1200X, respectiv 5000X. 
 După investigarea aliajelor prin polarizare liniară și ciclică se constată că aliajele 
TMZT elaborate prezintă suprafaţe puțin afectate de coroziune, fără urme de coroziune de tip 
pitting. 
 Micrografiiile SEM și compozițiile chimice de suprafață evidențiază formarea de 
compuși chimici din soluția Ringer pe suprafața aliajului, respectiv săruri de Na. 
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a) b) a) b) 

Figura VI.3. Imagini de microscopie electronică 
pentru aliajul Ti15Mo7Zr5Ta supus testării la 
coroziune 

Figura VI.4. Imagini de microscopie electronică 
pentru aliajul Ti15Mo7Zr10Ta supus testării la 
coroziune 

 
 
 Analizând suprafața probelor supuse electrocoroziunii în mediu biologic simulat se 
observă ușoare denivelări care urmăresc imperfecțiunile suprafeței (neuformități datorate 
prelucrării și adâncite în urma corodării). De asemenea se pot observa și depuneri de săruri 
existente, în principal, în adâncituri. La puteri mari de mărire (5000X) se observă forma 
depunerii de săruri în straturi concentrice. 
  

CAPITOLUL VII. EVALUAREA VIABILITĂȚII CELULARE 

VII.1. Determinarea unghiului de contact (θ) 
Valoarea unghiului de contact al apei în contact cu aliajele TMZT a fost determinată 

prin metoda statică a picăturii de lichid pe o suprafaţă plană (Sessile Drop Method) [125]. 
 Gradul de umectare al aliajelor a fost determinat prin metoda unghiului de contact (θ), 
determinând astfel caracterul hidrofil sau hidrofob al aliajelor experimentale investigate. 
 Valorea medie a unghiului de contact pentru fiecare aliaj este prezentată în tabelul 
VII.1 și reprezentată grafic în figura VII.1.  
 

Tabelul VII.1. Valorile unghiului de contact cu apa la suprafața aliajelor TMZT 

Aliaj 
Ti15Mo 
7Zr5Ta 

Ti15Mo 
7Zr10Ta 

Ti15Mo 
7Zr15Ta 

Ti20Mo 
7Zr5Ta 

Ti20Mo 
7Zr10Ta 

Ti20Mo 
7Zr15Ta

Lichid utilizat apă 
Unghi de contact(grade) 73,61 45,64 57,93 56,01 70,72 56,11 

 

Figura VII.1. Reprezentarea grafică pentru valorile 
unghiului de contact al aliajelor experimentale TMZT cu 
apa  
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 Picătura de apă pe suprafața probelor a fost înregistrată cu ajutorul unei camere 
digitale. Imaginile obținute au fost analizate ulterior prin intermediul programului Famas. În 
figura VII.2 sunt prezentate imaginile picăturii de apă pe suprafaţa aliajelor TMZT. Acestea 
diferă în funcție de unghiul de contact pe care îl formează apa pe suprafața probei.  
 
 

 
a) b) c) 

 
d) e) f) 
Figura VII.2. Imaginile picăturii de apă pe suprafața aliajelor TMZT: a) Ti15Mo7Zr5Ta, 

b) Ti15Mo7Zr10Ta, c) Ti15Mo7Zr15Ta, d) Ti20Mo7Zr5Ta, e) Ti20Mo7Zr10Ta, f) Ti20Mo7Zr15Ta 
 

 Toate aliajele investigate prezintă un unghi de contact cu o valoare mai mică decât 90º, 
prezentând astfel un caracter hidrofil, ceea ce semnifică o aderenţă ridicată a celulelor la 
suprafața aliajelor. Prin valorile aliajelor TMZT obținute în urma analizei de suprafață prin 
umectare se certifică faptul că aliajele de titan elaborate prezintă o interacțiune bună cu 
țesuturile vii. Astfel, avem certitudinea unei bune aderențe celulare, care ar putea permite 
analizei “in vitro” determinarea unei bune biocompatibilități în vederea folosirii aliajelor 
elaborate în organismul uman.  

VII.2. Evaluarea citotoxicității 
 O metodă folosită cu succes pentru evaluarea caracterului biocompatibil al aliajelor 
metalice, este cea bazată pe efectele produse de culturile celulare, această metodă devenind 
principala modalitate de testare preliminară a studiilor de biocompatibilitate „in vivo” pentru 
biomaterialele analizate. Viabilitatea celulară pentru aliajele TMZT a fost testată prin testul 
MTT (Tetrazolium Salt Method) [112] prin 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. 

Studiul viabilității celulelor HOS coincubate cu probele aparținând aliajelor TMZT a 
constat în evaluarea viabilității celulare la 3 respectiv, 9 zile prin însămânțarea celulelor după 
pasaj pe eșantioanele metalice în plăci de 24 godeuri câte 1x105celule/godeu/1ml MEM 
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complet (MEM cu 10%FBS și 1% antibiotic-antimicotic), incubate în atmosferă umedă, la 
37°C și 5%CO2 (Figura VII.3). Pentru rezultate concludente au fost însămânțate celule în 
godeuri conținând doar mediu de cultură complet (denumite godeuri Control), comparând-use 
astfel, cu rezultatele probelor din aliajele TMZT.  

 

 

Legendă:  
C5-1 - Ti15Mo7Zr5Ta 
C6-1 - Ti15Mo7Zr10Ta 
C5-2 - Ti15Mo7Zr15Ta 
C6-2 - Ti20Mo7Zr5Ta  
C5-3 - Ti20Mo7Zr10Ta 
C6-3 - Ti20Mo7Zr15Ta 

Figura VII.3. Rezultatul etapelor testului de viabilitate celulară cu MTT 

 
Valorile rezultate din studiul viabilității celulelor HOS coincubate cu probele metalice 

din aliajele TMZT sunt prezentate în tabelul VII.2.  
 

Tabelul VII.2. Rezultatele testului de viabilitate celulară a celulelor HOS coincubate cu eșatioanele metalice 
aliajelor TMZT 

Aliaj Viabilitate – 3 zile (%) Viabilitate – 9 zile (%) 

Control 100 100 

Ti15Mo7Zr5Ta 
(C5-1) 

72,55 66,55 

Ti15Mo7Zr10Ta 
(C6-1) 

78,09 75,32 

Ti15Mo7Zr15Ta 
(C5-2) 

67,71 61,02 

Ti20Mo7Zr5Ta 
(C6-2) 

67,56 72,18 

Ti20Mo7Zr10Ta 
(C5-3) 

78,43 65,65 

Ti20Mo7Zr15Ta 
(C6-3) 

87,86 75,40 

 
 Valorile înregistrate de aliajele TMZT pentru intervalele de 3 și 9 zile prezentate în 
tabelul VII.2 sunt exprimate procentual față de godeurile control. Viabilitatea celulară 
înregistrată pentru 3 zile de coincubare a celulelor HOS cu aliajele TMZT a variat de la 
67,56% (Ti20Mo7Zr5Ta) până la 87,86% (Ti20Mo7Zr15Ta) comparativ cu godeurile control. 
Viabilitatea celulară înregistrată pentru 9 zile de coincubare a aliajelor TMZT a variat de la 
61,02% (Ti15Mo7Zr15Ta) la 75,40% (Ti20Mo7Zr15Ta) în raport cu godeurile control.  
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În figura VII.5 este reprezentată grafic viabilitatea celulară rezultată comparativ după 3 
zile și 9 zile de coincubare, pentru aliajele TMZT.  

 
Figura VII.5. Rezultatele testului MTT pentru 
studiul viabilității celulare a celulelor HOS 
coincubate cuprobele aliajelor TMZT.Se 
prezintă comparativ viabilitatea celulară 
rezultată după 3 zile și 9 zile de coincubare, 
pentru aliajele TMZT 

 

Rezultatele obținute pun în evidență un nivel al viabilității celulare după 3 zile ușor 
scăzut pentru probele Ti15Mo7Zr15Ta și Ti20Mo7Zr5Ta (FiguraVII.4a) și ușor mai sporit 
pentru aliajul Ti20Mo7Zr15Tafață de celelalte aliaje luate în studiu. 

În urma rezultatelor, putem spune că aliajele TMZT prezintă o viabilitate celulară 
adecvată și pot fi considerate potențiale candidate pentru aplicațiile medicale.   
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CONCLUZII FINALE, CONTRIBUȚII PERSONALE ȘI DIRECȚII DE 
DEZVOLTARE 

C1. Concluzii finale 
Biomaterialele prezintă un rol important în multe aspecte ale asistenței medicale, prin 

progrese considerabile aduse medicinii de-a lungul timpului. Abordarea tematică a prezentei 
tezei de doctorat a stat la baza îmbunătățirii continue a proprietăților biomaterialelor care pot 
fi utilizate pentru în diferite aplicații medicale. 

Teza de doctorat ”Contribuţii privind îmbunătăţirea proprietăţilor aliajelor Ti-Mo 
destinate aplicaţiilor medicale’’ a avut ca obiectiv principal obţinerea și caracterizarea unor 
aliaje noi, cu diferite concentrații ale unor elemente de aliere netoxice (Ti, Mo, Zr, Ta) pentru 
aplicații medicale. Nevoia cercetării s-a impus din necesitatea identificării unui material cu 
caracteristici performante care să înlocuiască clasa actuală de biomateriale și de asemenea, să 
fie în concordanță cu caracteristicile osului biologic. 

Prima parte a tezei de doctorat a constituit o sinteză a literaturii de specialitate, în care 
sunt descrise noțiuni introductive legate de materialele biocompatibilie metalice, pe bază de 
Ti-Mo,cu caracteristici adecvate utilizării în domeniul medical.  

În urma analizei stadiului actual, prin consultarea referințelor bibliografice s-au 
desprins următoarele concluzii generale: 
 Conform referințelor medicale se constată o diversitate amplă de biomateriale sub 

formă de dispozitive medicale, precum implanturi și sisteme de protezare.,capabile  
să-și păstreze performanțele pentru o perioadă lungă de timp fără deteriorare, cu efecte 
nedorite induse în organism și proprietăți apropiate de sistemul care îl înlocuiește. 

 La elaborarea unui aliaj pentru aplicații medicale trebuie luate în considerare 
principalele caracteristici precum biocompatibilitate, proprietăți mecanice și 
coroziune. Utilizările titanului în aplicațiile medicale s-au datorat proprietăților 
mecanice superioare față de aliajele clasice, aliaje CoCr și oțeluri inoxidabile (modul 
de elasticitate scăzut), rezistenţei la coroziune datorită formării unui strat protector de 
oxid de titan și toleranța acestuia acceptată în organismul uman. 

 În urma cercetărilor de lungă durată a oamenilor de știintă s-a ajuns la clasificarea 
aliajelor din titan în trei mari clase: aliaje pe bază de titan alfa, mixte și beta. Aliajele α 
și aliajele α + β  posedă caracteristici îmbunătățite pentru proprietăţile mecanice, 
rezistenţă sporită la coroziune și oxidare. Datorită elementelor stabilizatoare Mo, Ta şi 
Nb, aliajele de tip β prezintă avantajul creșterii rezistenţei mecanice și un modul de 
elasticitate apropiat de cel al osului biologic. 

 Studiul a pus în evidență influența negativă a unor elemente componente în 
biomaterialele clasice, precum Al, care prezintă o toxicitate acută în doze foarte mari, 
favorizând creşterea riscului de cancer de sân şi alte afecţiuni neurologice, cum ar fi 
boala Alzheimer.  

 În vederea elaborării unui nou aliaj, trebuie selectate elemente cu puternic grad de 
biocompatibilitate și cu o influență ridicată asupra integrității mecanice, cum ar fi: Ti, 
Mo, Ta și Zr. Cercetările au arătat că molibdenul și tantalul ajută la micșorarea 
modulului de elasticitate și prezintă o rezistență la coroziune ridicată, iar zirconiul 
contribuie la rafinarea structurii.  
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 Conform cercetărilor, s-a evidențiat cel mai important aspect legat de funcționalitatea 
acestor materiale: biocompatibilitatea. S-a observat faptul că elementele Ti, Mo, Zr și 
Ta nu creează produși toxici de coroziune la nivelul țesutului uman și au o 
citotoxicitate minimă, evidențiind o excelentă biocompatibilite, favorizând astfel 
vascularizarea în țesut. 

 Datorită influenței elementelor de aliere asupra procesului de sinteză al aliajelor pe 
bază de titan, diferențele între temperaturile de topire și densitățile elementelor din 
compoziția aliajului, reactivitatea chimică puternică a acestor elemente și interacțiunea 
lor în stare lichidă cu gazele din atmosfera agregatului de elaborare, se impune ca 
metodă de elaborare topirea în vid sau în atmosferă controlată inertă, pentru asigurarea 
unei topiri omogene și cu lipsa, pe cât posibil, a impurităților. 

 Chiar dacă au un cost al elaborării puțin mai ridicat, fiind unul din dezavantaje, aliajele 
pe bază de Ti-Mo aliate cu diverse elemente biocompatibile au demonstrat proprietăţi 
mecanice superioare faţă de celelalte biomateriale clasice (oțeluri inoxidabile și aliaje 
CoCr), oțelurile inoxidabile fiind cele mai ieftine, dar cu o rezistență la coroziune mult 
mai scazută și un modul de elasticitate mare, aliajele CoCr evidențiindu-se printr-o 
îmbunătățire a coroziunii, dar cu caracteristici mecanice scăzute. 

Partea experimentală a tezei de doctorat debutează începe cu descrierea procesului 
tehnologic de obținere a aliajelor pe bază de titan (topire cu arc electric în vid cu instalația de 
retopire MRF ABJ 900), proiectarea tipurilor de aliaje, procesarea aliajelor obținute prin 
debitarea acestora prin electroeroziune la dimensiunile specifice fiecărui tip de încercare, 
probele fiind utilizate în scopul determinării aspectelor microstructurale, fazelor și 
constituenților din biomateriale, realizarea analizelor termice, evidențierea proprietăților 
mecanice și electrochimice, și în final, evaluarea citotoxicității prin efectuarea de analize “in 
vitro” (testul MTT).  

 În urma analizării rezultatelor obținute se pot desprinde câteva concluzii esențiale:  
 În vederea elaborării aliajelor pe bază de titan Ti-Mo-Zr-Ta (TMZT), s-au ținut 

cont de caracteristicile fizio-chimice și tehnologice, precum şi de influenţele 
reciproce dintre elementele de aliere utilizate. Astfel, au fost elaborate șase aliaje, 
cu compoziție variabilă, având ca elemente de aliere Mo, Zr și Ta, cu ajutorul unei 
instalații de retopire în vid. Aliajele elaborate au fost: Ti15Mo7Zr5Ta, 
Ti15Mo7Zr10Ta, Ti15Mo7Zr15Ta, Ti20Mo7Zr5Ta, Ti20Mo7Zr10Ta și 
Ti20Mo7Zr15Ta. 

 Prin microanaliza EDX s-a determinat compoziția chimică cu precizie ale aliajelor 
TMZT. Această analiză a confirmat prezența elementelor chimice precum Ti, Mo, 
Zr, Ta în componența aliajelor analizate, respectiv procentele masice ale acestor 
elemente. De asemenea, nu au fost identificate neomogenităţi chimice rezultate în 
urma procesului de solidificare rapidă. 

 Imaginile de microscopie optică a aliajelor studiate au evidențiat structuri aciculare 
cu limite de grăunți neregulate de tip denditric (Ti15Mo7Zr5Ta, Ti15Mo7Zr15Ta, 
Ti20Mo7Zr10Ta și Ti20Mo7Zr15Ta), cât și structuri cu grăunți mari de tip β 
(Ti15Mo7Zr10Ta și Ti20Mo7Zr5Ta), uniformi distribuiți. 
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 Analiza de identificare a fazelor și a constituenților prin difracția de raze X a 
evidențiat o structură bifazică fiind constituită din două faze principale: β cu 
structură cubică cu volum centrat şi α” cu structură ortorombică. 

 Analiza termică a evidenţiat faptul că aliajele TMZT analizate nu au înregistrat 
transformări de fază în intervalul 30-40ºC, fiind stabile la temperatura corpului 
uman. 

 Testele de microduritate efectuate au prezentat valori în intervalele 321,31 HV 
(Ti20Mo7Zr10Ta) și 462,33 HV (Ti15Mo7Zr10Ta).  

 Determinările în urma testului de indentare au pus în evidență valorile modulului 
de elasticitate. Astfel, valorile au fost cuprinse în intervalul 43,57 – 76,88 GPa. 
Prezența elementelor β-stabilizatoare precum Mo, Zr și Ta contribuie la scăderea 
modului de elasticitate pentru aliajele TMZT, înregistrându-se astfel, valori 
apropiate cu cele ale osului uman (17-30 GPa). S-a constatat faptul că introducerea 
de molibden în concentrație de 20% față de 15% și alierea cu tantal în procent de 
10% , îmbunătățesc valorile modulului de elasticitate (E) cu 44%.  

 În urma testelor de tracțiune a reieșit faptul că menținând constantă concentrația de 
zirconium și tantal, se observă o creștere a rezistenței la rupere/ limită la curgere 
odată cu creșterea procentului de molibden, în jurul valorilor de 1270 MPa pentru 
limita de curgere, respectiv 1400 MPa pentru rezistența la tracțiune, în cazul 
aliajului Ti20Mo7Zr5Ta.  

 Analiza fractografică a aliajelor TMZT a prezentat moduri diferite de rupere: 
rupere ductilă în cazul aliajelor Ti15Mo7Zr10Ta, Ti20Mo7Zr5Ta și rupere fragilă 
pentru aliajul Ti20Mo7Zr15Ta.  

 Încercare la compresiune a prezentat valori satisfăcătoare ale aliajelor TMZT, 
prezentând o bună capacitate de deformabilitate în condiții severe, la temperatura 
ambiantă. Efectul alierii cu tantal și molibden a fost benefic, deoarece s-a obținut o 
creștere a capacității de butoiere a probelor supuse la compresiune. 

 Comportamentul electrochimic al aliajelor elaborate a fost investigat prin metoda 
de studiu electrochimic (polarizare liniară și ciclică), iar ca mediu de coroziune 
selectat a fost soluția Ringer. S-a identificat faptul că molibdenul și tantalul în 
aliajele pe bază de titan au o importanță majoră în cazul rezistenței la coroziune. 
Molibdenul are o influență deosebită asupra caracterului de corodare și aliajele 
care conțin 15 % Mo, curenții de coroziune prezentând valori foarte bune și relativ 
constante. S-au determinat vitezele de coroziune a aliajelor elaborate, acestea 
regăsindu-se în intervalul 4,3 µm/an pentru aliajul Ti15Mo7Zr10Ta, respectiv 
29,28 µm/an pentru Ti20Mo7Zr5Ta. 

 Aliajele TMZT au evidențiat un caracter hidrofil, ceea ce semnifică o aderenţă 
ridicată a celulelor pe suprafața probelor. Aliajul Ti15Mo7Zr10Ta prezintă un 
caracter hidrofil pronunțat, iar aliajul cu un caracter hidrofil mai slab este aliajul 
Ti15Mo7Zr5Ta. 

 Studiile de evaluare a viabilității celulare a celulelor HOS co-cultivate cu 
eșatioanele metalice din aliajele TMZT au pus în evidență faptul că aliajele 
Ti15Mo7Zr10Ta și Ti20Mo7Zr15Ta (aproximativ 80% viabilitate celulară - la 3 
zile de coincubare, respectiv 75% viabilitate celulară la 9 zile de coincubare) sunt 
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necitotoxice pentru ambele intervale de timp studiate, celelalte aliaje încadrându-se 
într-un domeniu de citotoxicitate redusă (61,02% - 78,09 % viabilitate celulară).  

Valorile experimentale, pentru determinarea principalelor caracteristici specifice 
aliajelor pe bază de titan obținute prin testele experimentale propuse și utilizate pe parcursul 
stagiului de doctorat, sunt centralizate în tabelul următor. Rezultatele cercetărilor 
experimentale confirmă îndeplinirea obiectivelor propuse în programul de cercetare și aduc 
îmbunătățiri asupra proprietăților aliajelor clasice utilizate în aplicații medicale.  

Conform rezultatelor experimentale obținute în concordanță cu literatura de 
specialitate se poate concluziona faptul ca aceste aliaje pot fi utilizate cu succes în etapele 
următoare omologării lor ca și implanturi medicale, prin posibilitatea brevetării rețetelor și 
transferului tehnologic spre producători. 

C2. Contribuții originale 
Contribuţiile personale sunt sintetizate după cum urmează: 

 Elaborarea unui amplu studiu bibliografic cu privire la aliajele pe bază de Ti-Mo. 
 Proiectarea și elaborarea a șase aliaje originale pe bază de Ti-Mo-Zr-Ta, prin retopire 

într-un cuptor cu arc, în vid. 
 Realizarea unui program experimental pentru caracterizarea proprietăţilor aliajelor pe 

bază de Ti-Mo. 
 Caracterizarea din punct de vedere microstructural (optic), prin tehnici moderne, 

sistemele de aliaje TMZT. 
 Determinarea caracteristicilor mecanice de bază (duritate, modul de elasticitate, 

rezistență mecanică, rezistență la compresiune) ale biomaterialelor elaborate urmărind 
evoluția lor în raport cu elementele de aliere adăugate. 

 Stabilirea valorilor potențialelor de coroziune, viteza de coroziune, precum și 
interpretarea acestora, în vederea evidențierii aliajului cu cea mai bună rezistență la 
coroziune. 

 Efectuarea unui amplu studiu de viabilitate celulară, pentru stabilirea 
biocompatibilității aliajelor.  

 

C3.Perspective de dezvoltare ulterioară 
- Elaborarea unor noi variante de aliaje pe bază de titan, cu elemente de aliere 

biocompatibile și netoxice, în vederea continuării cercetărilor. 
- Aplicarea unor tratamente termice și metode de depunere pentru îmbunătățirea 

caracteristicilor de suprafață a aliajelor pe bază de titan. 
- Realizarea analizelor „in vivo” (pe cobai de laborator: șoareci, iepuri, porci) pentru 

corelarea rezultatelor obținute în urma testelor  „in vitro”. 
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