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AÇOS INOXIDÁVEIS CONTKNDO NlOMO

DESTINADOS A IMPI.AMTKSl *}

JOÃO MANUEL D.A.
KESUMO
Os mattriais freqüentemente utilizados nas últimas duas ou

três décadas para a confecção de water'ais para implantes são feitos

segundo as especificações:

•) A.S.T.M, (F.55-76, F.56-76, F.138-76, F.139-76), aços Ino-

xidáveis.

b) A.S.T.M. (F. '•-76, ligas de cobalto, cromo, molibdinio).

c) A.S.T.M. (F.90-76), ligas de cobalto, cromo, tungstênio,

níquel.

d) A.S.T.M. (F.67-77), titânio puro.

e) A.S.T.M. (F.136-70), ligss de titânio.

Fo1 nossa intenção, to retomá-los, verificar a influência do

niõbio cono elemento de liga em aços inoxidáveis de classificação

ANSI/ASTK F.55-76, conumente utilizado para a elaboração desses ma-

teriais.

0 autor abrangeu o problema, substituindo, total ou p?rda1-

rentc, o «olibdínio deste aço por niõbio, comparando as proprieda-

des mecânicas, de corrosão e biocompatibilidade e apontando a$ va-

riáveis destas substituições, quando empregamos este novo material

para « confecção de materiais para implantes.

(*) Contribuição técnica apresentada no XXXVIII Congresso Anual da
A6M, Sio Paulo, Julho de 1963.

(**) Membro dí ABM, Engenheiro de Materiais, K.Sc., PhD., Professor
Assistente Ooutor EESC-ÜSP - São Carlos.
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1. INTRODUÇÃO

As nossas investigações t i a como objetivo estudar as reações

•Stuas entre os Materiais de implantes e os tec idos , a f ia obtermos

ua funcionamento tão prolongado quanto possível dos materiais metá-

l i c o s ut i l izados para implantação permanente ou temporário. Com o

propósito de encontrarmos o aaterial adequado para esta aplicação,

teaos que recorrer ã ciência dos materiais e , dentro desta modal ida

de, juntar a avaliação biológica e c l ín ica deste material. Nosso ob

j e t i v o central ê encontrarmos ua material que, em contato com o meio

•tecidual - uaa soluçío de aproximadamente 1 molar de NaC£ contendo

Scidos orgânicos, proteínas, oxigênio dissolvido, nitrogênio e di-

Õxido de carbono, Criains (1969) - exiba alta resistência mecânica

c i corrosão, álea de baixo grau de toxidez, e que suporte grandes

carregaaentos c íc l i cos neste meio. Hostilidade e condições de carre

gamento complexo causam dois problemas familiares: corrosão, fadiga

e suas interações, Lisagor (1975). Esses dois fenômenos são aponta-

dos coao responsáveis pela degradação dos materiais de implantes, no

organismo humano.

Talvez o mais s i r io problema dos aços inoxidáveis do tipo 316

seje a sua suscetibilidade ã corrosão sob contato. Incidências des-

te t ipo de corrosio ca implantes cirúrgicos foram apontados por Sc±

l e s e t t i , tu 1959. 0 estudo de Scales reportou a presença de corro

são sob contato em 241 das placas e parafusos confeccionados com o

aço do t ipo 316, que eraa removidos dos pacientes. 0 mesmo autor re

e i s trou , ainda, SI* desse tipo de corrosio no aço tipo 18-8.

Const1tui-st ua dos nossos objet ivos , «o retomarmos o assunto,

tentar fabricar, no Brasi l , um novo material para aplicação em im-

plantes ortopêdicos temporários ou permanentes, como é o caso dos

f ios para fixação intraacduiar, f io s para cerciagem, placas de os -
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teossTntese, parafusos ortopédicos, etc. Una alternativa que não foi

ainda explorada ê a obtenção de aços inoxidáveis austenTticos con-

tendo niõbio e elaborados pelo processo a vãcâo, pois o conteúdo de

Inclusões desempenha um papel predominante na resistência ã corrosão

c fadiga, Bukalil (1977). Esta substituição tem como uma de suas ne

tas oferecer uma estabilização no filme passivo mais acentuada que

o molibdênio, pois o aço do tipo 316 LVM, que é o material mais em-

pregado para a confecção de materiais para implante, mostra-se insti

ficiente quanto ã corrosão sob contato. Por outro lado, não podemos

deixar de levar em consideração que o nolibdênio está se tornando

escasso* Gray (1980), e o Brasil I o maior produtor mundial de nió-

bio.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1- Preparação das Ligas

0 objetivo central do trabalho é substituir, parcial ou totaj[

•ente, o molibdênio do aço austenítico de classificação ANSI/ASTM

F.55-76 por niõbio, analisando para cada substituição, as proprieda

des mecânicas, metalogrãficas e biocompattveis, e empregando como

elemento compandor o aço tradicionalmente utilizado para a fabrica

ção de Materials para implantes, Colangelo et ai (1971).

Para acompanharmos a influência deste elemento como futuro cani

didato a substituir o molibdênio, fizemos uma corrida do aço de da£

sificeção ANSI/ASTM F.55-76, possibilitando, desta forma, estipula-

rem-se comparações que irão do forjamento do lingote até o estudo

da biocompatibilidade.

2.1.1- Fundição das Ligas

0 tipo de forno utilizado, foi o de Indução sob vácuo, de fa-
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bricação da 6CA Corporation Vacuum Industries Division, Serie 4300,

Modelo 6054-2.

Fizemos quatro carregamentos, sendo cada um deles de 22 kg ,

coa as composições e conteúdo de inclusões representados pela Tabe-

la I.

Para facilitar a descrição dos nossos achados, designaremos

por "A" a composição do aço de classificação ANSI/ASTM F.55-76, li-

ga que estamos utilizando como controle, e por "B", "C" e *D" as li

gas que contêm nióbio e que são objetos de estudo.

2.1.2- Forjamento e Tratamento Térmico

As ligas "B", "C" e "D" (as quais contém niobio), permaneceram

por três horas a uma temperatura de 1200 °C, sendo encaminhadas, po£

teriormente, para o forjanento, enquanto que a liga "A" foi deixada

por apenas uma hora ã temperatura de 1200 °C antes de ser encaminha_

da para o forjamento. Para realizar esta operação de aquecimento dos

lingotes, usamos um forno tipo "Globar"; paralelamente ao aquccimen

to. Injetamos nitrogênio.

As barras com secção quadrada (2 cm x 2 cm) foram mantidas no

vãmente por uma hora a temperatura de 1200 °C; logo a seguir, foram

resfriadas em água fria.

2.2- Metalografia

2,2,1- Microscopia ótica

As amostras (Tabela I) foram retiradas da parte central das

barras longitudinalmente, embutidas em resina e polidas eletroliti-

camente com uma solução aquosa de 10% de ácido oxalico.

As fotomicrografias foram obtidas, usandt-sc uma máquina foto

gráfica KODAK acoplada a um microscópio ótico "Vifckers Photuplan".
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2.2.?- Análise poT microscópio eletrônico de varredura c Aná

lisr semi quantitativa por Microssonda eletrônica

As juostras, depois de embutidas em resina e polidas mecânica

mente, foram examinadas no microscópio eletrônico de varredura, Jeoi

JXA - 50A. 0 instrumento, neste caso foi usado essencialmente como

um microscópio de alto poder de resolução, obtendo-se imagens de

elétron' secundários.

A anilii» seal quantitativa por microssonda eletrônica foi fei

ta utiiizando-je » mesmo equipamento básico JEOL JXA - 50A, provido,

porem, além tf» áois espectrõmetros, de um sistema de análise por dis

pérsio d« energia de ftaio-X (EDS).

Os tipos de análise realizadas em todas as amostras (Tabela

I) examinadas foram: perfis de análise dos elementos Cr, Ho e Nb ao

longo de u*i linha de referência R e análise semi quantitativa por

EOS dos diversos microconstituintes de cada liga estudada.

2.5- Ensaios Mecânicos

2.5.1- Ensaio de traçío

Os corpos 4t prova para o ensaio de tração foram usinados com

• sua dimensão maior, na direção paralela ã direção de forjamento.

Os entatos faram realizados segundo a norma MB-4/1976 em uma

máquina Instron, modelo TT-OML, impondo-se a velocidade do travessão

a 2 cm/min c vtOizando-se uma célula de carga de 10.000 kg. A defO£

nação até aproximadamente 0,21 foi medida por melo de um extensôme-

tre do tipo resirtivo de comprimento inicial 25 mm, fixade no com-

primento de medida «*o corpo de prova.

2.3.2- Enteio de Fadiga

Os corpo'. d» prova para os ensaios de nucleação de trinca por
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fadiga foraa usinados con a dimensão maior, paralela ã direção de

forjaaento, tiveram um acabamento superficial ate lixa grana 600 e

foraa posterioraente polidos coa oxido de croao. Todos os ensaios

foraa realizados no ueio aabiente (aproximadamente 25 °C) e o valor

adotado para It foi -1. Usando uaa aãquina de flexío rotativa, «ade-

1o-200, 1apondo-se 6000 rpa.

. 2.3.3- Ensaio de Dureza e Impacto

Os ensaios de dureza foraa realizados segundo a norma MB-358/

/68. Para a sua realização, utilizamos um equipamento Otto-Wolpert-

-Werke.

Os corpos de prova para os ensaios de impacto de Charpy foram

usinados coa a sua dimensão maior, paralela 5 direção de forjamento,

sendo que conduziaos os ensaios segundo a norma ASTM-E-23/72; utilj^

zaaos uaa aãquina AKSLER coa martelo para energia de impacto de 30

Kgf.a.

2.4- Inserção dos implantes experimentais

Testaaos a biocompatibilidade e citotoxidez das ligas obtidas,

Inserindo implantes experimentais, Kuller et ai (1979), no terço mé

dio de fêmures de coelhos. Fixamos a placa através de dois parafu-

sos* cujas dimensões e detalhes estão representados pela Figura 1.

Implantamos ao todo 72 peças, e dividimos os animais ea três

grupos experimentais:

1) 4 coelhos tivera* a Inserção de 4 placas e 8 parafusos com a

composição "8" na região Mediai do fimur direito.

2) 4 coelhos tiveram a Inserção de 4 placas e 8 parafusos com a

composição "C" na região mediai do fimur direito.

3) 4 coelhos tiveram a Inserção de 4 placas e 8 parafusos com a

composição "D" na região medial do fimur direito.
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No femur esquerdo de todos os animais inserimos placas e para

fusos com a composição "A*, material que estamos utilizando como con

trole.

2.4.1- Técnica cirúrgica de implantação das placas

As placas foram implantadas, após indução anestésica COM Nem-

butal via intra-venosa.

Foi feita a tricotomia desde a região lombar, direita e es-

querda, descendo ati a parte distal do femur; assepsia do campo ope

ratório com álcool iodado. A seguir, fizemos uma incisão na pele e

tecido strbcutâneo na região lateral do fêmur e, posteriormente, a

incisão da fácia muscular. Executamos o afastamento dos músculos. Ex

pusemos o osso e mantivemos os planos musculares, com afastador mail

tenedor. Renovemos o periõsteo, colocamos como gabarito para a fura_

ção da cortical a própria placa e furamos com uma broca de 1,5 mm

de diâmetro. Passamos o "macho" 3/32 no furo da broca. Colocamos a

placa. Suturamos os planos internos e externos,

lio foi feita a imobtlização gessada do animal.

Finalmente, para o controle pós-operatório, foi feita imedia-

tamente voa radiografia, usando um aparelho médico convencional (Fi_

gura 2).

Decorridos 120 dias da cirurgia os animais foram sacrificados

e todos os features contendo os Implantes experimentais foram condu-

zidos para o exame histolõgico (Figura 3).

2.5- Teste de corrosão

As curvas dt polarização foram traçadas para as ligas "A",

"I a, "C" t "D" (Tabela I), em um melo que simula o meio teciduai do

corpo, que i uma solução aquosa de 1 m KaCl. Utilizanos um aparelho

tipo Corroscript, procedência Tacwssei, que possui basicamente um
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potenciostato «odeio 13-0.5, um milivoltTmetro tipo KVK 79 e um re-

gistrador tipo EPl 2B. Utilizamos um contra eletrodo de platina e

lia eletrodo de referência de calomel ano.

As curvas foram traçadas por medidas ponto a ponto, em um in-

tervalo de S minutos por medida. Ta) procedimento se faz necessário,

pois, para medirmos a resistência da camada protetora, necessitamos

varrer o potencial entre uma faixa de -1,0 V a 0,35V, porquanto al-

guns trabalhos por nós consultados, Wilde et ai (1971), Sury et ai

(1977), demonstraram que esta ê a faixa aconselhável para determi-

narmos os valores dos potenciais de pite (Ce) e potenciais de repas

sivação (Ep) para os aços Inoxidáveis, cm meios salinos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

S.l- Metalografia

0 aspecto da microestrutura da liga "A", Figura 4, é de auste

nita com pequena quantidade de ferrita e Inclusões. A estrutura c

de aços Inoxidável austenTtico.

0 aspecto das microestruturas, figuras 5, 6 e 7 ligas "B",

"C" t "0" t de austinita com precipitados de niõbio e pequena quan-

tidade dt Inclusões. As estruturas destes materiais são de aço ino-

xidável austeniticos. Evidenciamos claramente o aumento do número de

precipitados ricos e» niõbio, quando aumentamos a porcentagem deste

•1emento dt liga.

As amostras foram analisadas por microscopia eletrônica de var

rtdura c microssonda eletrônica com a finalidade de observarmos o

tamanho, forma t distribuição dos precipitados, CORO também as zo-

nas empobrecidas de crorno em todas as matrices.

A Tabela II apresenta os resultados da análise seni-quantita-

tiva das «atrizes e dos precipitados presentes nas ligas.
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Os resultados conduzem a:

1. um achado freqüente é a presença de precipitados ricos em

niõbio nas ligas "B", "C" e "D";

2. existe uma fraca tendência da ocorrência de precipitados de

molibdenio e niõbio, indicando, en primeira aproximação, que o noij.

bdênio e o niõbio agem independentemente, quando adicionado em aços

inoxidáveis austeniticos de baixo carbono;

3. em todas as amostras analisadas, observamos que a porcentagen

de crorno é menor nos precipitados do que nas matrizes, o que indica,

em primeira aproximação, que não tivemos zonas consideradas empobre

cidas de cromo em todas as extensões das matrizes, não influenciando

grandemente no grau de inoxidabilidade dos aços eo niõbio;

4. a concentração de ferro foi mais elevada na liga "C";

5. evidência, através da análise semiquantitativa das amostras

"B", "C" e "D", a presença de precipitados "metálicos";

6. as Inclusões presentes em todas as ligas são ricas em cromo;

7. o número de inclusões t maior na liga "A".

A forma, distribuição e tamanho dos carbonetos das ligas em

estudo variaram acentuadamente. As fotomicrografias (Figuras 8, 9 e

10), obtidas após polir.ento para obter carbonetos em relevo, revelj»

ram a presença de carbonetos idiomõrficos, ricos em niõbio. Depois

de serem Identificados t possuindo as mesmas características, acha-

nos necessário executar o «apeamento de uma das composições. Elege-

mos a liga "D" para este estudo. A técnica de mapeamento não se mo£

trou particularmente útil na análise da distribuição dos elementos

de liga, a não ser no caso específico, onde a concentração local do

elemento era muito grande.

3.2- Ensaios Mecânicos

A Tabela III apresenta ta> resultados obtidos nos ensaios. Os
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resultados são a néiíia de três ensaios. Os desvios dos valores fo-

ram da ordem de 2%.

Efetivamente ocorreu um aumento nos limites de escoamento ('-o)

e nos limites de resistência (cr), quando comparamos a liga "A" com

as que contem niõbio, ligas "B", " C e "D". Contudo, nota-se um de-

créscimo nos parâmetros de duetilidade, o que é plenamente justifi-

cável, tendo em vista o aurtento no limite de resistência dos mate-

riais que contem niÓbio.

Os resultados de resistência ao impacto das ligas "A" e "D"

aproximadamente igualam-se quando substituímos totalmente o molibriê

nio do aço de classificação ANSI/ASTH f.55-76 por 1,122 de niõbio;

por outro lado, os resultados tornam-se significativos, quando au-

mentamos a porcentagem deste elemento, ligas "C" e "D", o que c plj?

namente justificável, tendo em vista o número de precipitados.

Os níveis de tensão de 300 MN/ra* e 290 m/n2 foram escolhidos

para os ensaios das ligas "A" e "B" enquanto adotemos os níveis de

330 MN/m2 e 345 MN/m2 para as ligas "C" e "D".

Ensaiamos cinco corpos de prova cada composição dos níveis de

tensões especificados acima. A distribuição log-normal foi adotada

para a analise estatística dos resultados Havelocfc (1975). Os (fecais

pontos não sofreram tratamento estatístico, pois este método e uti-

lizado quando temos, no mínimo, cinco corpos de prova.

Com respeito ao comportamento das curvas, concluímos que as

ligas "C" e "D", as quais contêm niõbio (Tabela I), apresentam ní-

veis de tensões maiores para os mesmos números de ciclos, Aerescen- <

tamos, também, que os Unites de fadiga para 10 ciclos são supe-

riores Ss demais ligas. . ;'

3,3- Teste de corrosão

Como ê do nosso interesse substituir parcial ov totalmente o
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molibdênio por niõbio do aço Inoxidável austenítico de classifica -

ção ANSI/ASTN F.55-75 e propor este novo material para a fabricaçlo

de Materiais para implante, avaliamos os valores dos potenciais de

formação de "pitting" (Ec) e de repassivação (Cp), das ligas em es-

tudo.

Os resultados estão expressos na tabela abaixo, onde a dife-

rença Ec-Ep indica a resistência do material ã corrosão por "crevi-

ce", enquanto que os valores de Ec indicam a resistência das ligas

a corrosão por "pitting" Wilde et ai (1971).

TABELA

LIGA

IV- Resultados dos Potenciais

Ec " l

de

p

"Pitting" e "Crevice*

DIFERENÇA

A • 0,26 - (-0,32) 0,58 V

B «0,3 • (-0,3) 0,60 V

C • 0,3 - (-0,32) 0.6Z V

D + 0,24 - (-0,22) 0,46 V

Nas cond.çóes experimentais do presente trabalho, notamos que

a substituição parcial de um elemento pefo outro (liga D) apresenta

um potencial de formação de "pitting" menor que os demais, ao passo

que o seu poder de repassivação é melhor, o que Indica uma melhora

da resistência ã corrosão por "crevice"; por outro laáo, não nota-

MOS diferenças significativas para as demais ligas.

Observamos que o n1ób1o serve como elemento coadjuvante para

• estabilidade do filme passivo, ao passo que esta liga ê, em peque

na quantidade, suscetível 2 corrosão por "pitting* em relação as d£

«ais, fato este plenamente justificável, tendo em vista o aumento

do número de precipitados nela presentes.

Por outro lado, os testes de corrosão não revelaram diferen-

Ç»s significativas, com respeito S corrosão, entre as ligas "A",
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"B" e "C"; entretanto, a liga "D", na qual substituímos parcialmen-

te o molibdenio pelo niÕbio, apresentou potenciais de repassivação

ligeiramente superiores as demais ligas.

3.4- Avaliação Radiografica e HistolÔgica

Dois aspectos radiogrãficos puderam ser notados na maioria dos

espéciitens estudados. C primeiro foi a Imagem radiografica de teci-

do Ósseo CM extensões variáveis na placa. 0 segundo aspecto impor-

tante foi a formação de tecido ósseo em extensões variáveis na pla-

ca. 0 segundo aspecto Importante foi a formação de tecido ósseo nas

espiras dos parafusos, evidenciando que, no período experimental ejs

colhido 120 dias, as ligas apresentaram o mesmo comportamento com

relação i formação de tecido ósseo nas espiras dos parafusos, não h^

vende diferenças visíveis entre as quatro ligas estudadas(Figura 11).

Nos Implantes experimentais examinados histologicameote, evi-

denciamos, também, que, não ocorrendo t formação de tecido ósseo,

temos a formação de una cápsula conjuntiva, com espessura variável,

porém expressiva e madura.

Dos 72 espicimens examinados* 68 apresentaram aspectos histo-

lógicos de: a) formação de cápsula conjuntiva ao redor do Implante,

evidenciando a presença maciça de fibroblastos e fibras colãgenas;

b) formação de tecido Ósseo ao redor da placa e/ou da espira do pa-

rafuso. Apenas quatro apresentaram Inflamação crônica, com presença

d* micro Acessos.

A fagocitose foi constante em todos os casos examinados, va-

riando, porím, a sua Intensidade, independente da região em contato

com o Implante experimental. Ressaltamos, porém, que não evidenciamos

• presença de microorganismo nesse espécimen Inflamado, ao avaliar-

mos, em corte seriado de 5 micra, utilizando a coloração de gram.

Scales (1959).



A fagocitose foi evidente em várias áreas onde ocorreu a for-

mação de"tec ido ósseo em torno da prótese, como também onde existia

a formaçio de cápsula conjuntive. Com a evidencia da fagocitose em

diversos nTveís próximos ou distantes do implante, notemos, tsrobém,

• presença de partículas metálicas de vários tamanhos, com um padrão

que evidencia "break-down" dos fragmentos dos metais, não havendo,

entretanto, evidências de diferenças de comportamento entre as li-

gas estudadas, para o perTodo experimental de 120 dias.

Ressaltamos, também, que as ligas estudadas são bio compatí-

veis, pois não notamos diferenças significativas entre elas quando

substituímos parcial ou totalmente o molibdênio por nióbio. Estes

resultados vêm colaborar com os testes de corrosão, no; quais nãc ve

rificamos diferenças expressivas no tocante ã ligas estudadas. Sa-

lientamos, porém, que em quatro casos dectamos inflamação mas não

infecção, ao passo que 68 especimens permaneceram normais.

4. CONCLUSÕES

1. 0» limites de fadiga, escoamento e ruptura são na lores qua£

do comparados com a liga "A";

2. A resistência ao Impacto das Ugas con as composições "C"

t "D" é Inferior às demais ligas;

3. evidenciamos, nas ligas "6", "C" c "D", precipitados meta-

1leos;

4. Existe uma fraca tendência da ocorrência de precipitados M

cos em moUbdênio mais n1ób1o;

5. A liga "A" não apresentou precipitados, ma» o número de 1r>

clusões ricas em crorno 8 grande;

6. A porcentagem em peso de ni8b1o..ita1s molibdênio não deve
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ultrapassar a 3,OX, para evitar a obtenção de UM Material frágil, o

que Impedirá, por certo, operações de conformação deste nater1 at;

7. 0 niõbio. quando adicionado ao aço AISI 316-L, fundido sob

vácuo, serve COMO elemento coadjuvante para a estabilidade do filme

passivo;

8. Encontranos padrões de fagocitose eu todas as ligas estudai

das» se» diferenças significativas entre elas;

9. As ligas pode» ser consideradas bio compatíveis no período

experimental de 120 dias.
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ABSTRACT

Tht materials that have often betn used, during the last two

or three decades, to carry out materials for implants are made

according to the following specifications:

•) A.S.T.M. (F.55-76, F.56-76, F.138-76, F.139-76) stainless

steels.

b) A.S.T.M. {F.75-76), cobait-chromiun-moiybdenum alloys.

c) A.S.T.M. (F.90-76), cobait-chromiun-tungsten-nickel alloys.
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d) A.S.T.H. (F.67-77), unalloyed titanium.

c) A.S.T.N. (F.136-70), titanium alloys.

It was the purpose of retaking them, toverify the niobium

Influence as alloy element 1n ANS1/ASTM F.55-76 classification

stainless steels, usually used for these materials eitboratton.

Twt author will approchihe problem by substituting molybdenum

total or partially for niobium, by comparing the mechanical and

corrosion properties, and biocómpatibility; by pointing out the

variables of these substitutions, when we employ this new material

to perform materials for implants.

TABELA I - Composição quTrcica das ligas estudadas
(S em peso)

JGAS

A

B

C

0

C

0,014

0,015

0,019

0,014

Hn

1.36

1.34

1.32

1.31

Si

0.36

0.56

0.37

0.56

Cr

18.00

18,25

17,40

18.57

N1

12.84

12,94

12,47

12,98

Mo

1,90

-

-

1.0

Kb

-

1.12

2,03

2,28

F

0,017

0.017

0,020

0.015

S

0,02

0,012

0,018

0,013

N

0,0069

0,0143

0,0124

0,0135

<£•



TABE.LA II - Resultados da análise seni-quantitativa por mfcrossonda
eletrônica da matriz e dos precipitados

LIGAS

A

•i

c

0

REGIXO

I
•atriz

I
•atriz

II
precipitado

I
«atriz

II
precipitado

III
precipitado

IV
precipitado

I
•atriz

II
precipitado

III
precipitado

"bl«
(*>

-

1.0

51.1

1.0

33.6

45,6

22,4

1.7

51.1

29,4

MV
(*)

2,0

-

-

-

-

-

-

1.2

1.0

2.7

(*)

20.8

23.2

12.0

20.4

12,4

12.1

15.8

20,6

11.3

14,7

F*k«
(X)

63,9

63,7

28.3

66.3

44.7

34,3

51.5

63,2

28,6

43,7

Kika
(*)

12.3

I2.t

5.<

12,3

9.Í

7.S

10.3

13,:

8.0

9.6

TA9ELA III - Resultados dos ensaios de tração, dureza e impacto das
ligas "A". •»", "C" t 'D"

I6AS

A

1

C

D

ot (O.Zf)

m/m*

199,40

235,84

225,89

267,06

-

m/**

548,52

559,79

577,11

605,23

ALONGAMENTO

I

67,90

59,15

67,56

52,95

ESTRICÇXO

%

74

73

64

63

DUREZA

Rb

65

71

73

63

IMPACTO

kg . m

11>

n.o

7.5

5,7



LEGENDA DAS FIGURAS

Figura 1 - Implante experimental.

Figura 2 - Fotografia do Raio X do coelho n9 8.

Figura 3 - Macrofotografia de corte transversal do fênur de coelho,
•ostrandò a prótese "in loco". Aumento 6 X.

Figura 4 - Fotonicrografia de liga "A" - Austenita, pequena
dade de ferrita e inclusões. Estrutura de aço inoxidável
austeniticos. Ataque eletrolítico com ácido oxãlico. Aii
atento 500 X. Secção longitudinal.

-figura 5 - Fotomicrografia da liga "B" - Austenita, precipitados
de niõbio e inclusões. Estrutura de aço inoxidável. Ata
que eletroiTtico COM ácido oxãlico. Aumento SOO X. Sec-
çio longitudinal.

Figura 6 - Fotonicrograf ia da liga "C* - Austenita, precipitado*;
de niõbio e inclusões. Estrutura de aço inoxidável aus-
tenítico. Ataque eletrolítico com ácido oxãlico. Aumen-
to SOO X. Secção longitudinal.

Figura 7 - Fotomicrografia da liga "D" - Austenita, precipitados
4* niõbio e Inclusões. Esírutura de aço inoxidável aus-
ttnTtico. Ataque eletroiTtico com ácido oxãlico. Aumen-
te 500 X. Stcçio longitudinal.

Figura 6 - Imagem de elétrons secundários da liga "0* - Aspecto da
•orfoiogia e distribuição dos carbonetos, após polimen-
to para obttr carbonetos em relevo. Aumento 1000 X.

Figura 9 - Image* dt elétrons secundários da liga "C" - Aspecto da
•orfoiogia e distribuição dos carbonetos, após poiinten-
to para obttr carbonetos em relevo. Aumento 1000 X.

fiqur» 10 - Imagem de elítrons secundários da liga "0" - Aspecto da
•orfoiogia t distribuição áo% carbonetos após polimento
para obter carbonetos em relevo. Aumento 1000 X.
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Figura 11 - Visão panorâmica da parte distai do parafuso, Mostrando
sailittda de tecido Ósseo e/ou conjuntivo ocupando as
esptris. Coloração tricrõnica de Kasson. Ausento origi-
nal de 10 X. Período de observação 120 dias.
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