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RESUMO 
 

O estudo do comportamento elástico da liga Ti-13Nb-13Zr foi realizado por meio de 
medidas de relaxações anelásticas (atrito interno e freqüência) em função da 
temperatura, obtidas por espectroscopia mecânica usando vibração flexural do modo 
fundamental das duas amostras, β-ST WQ submetida a tratamento térmico a 1170K 
durante 30min e resfriada em água e β-ST WQ+670K/3h com subseqüente 
tratamento de envelhecimento a 670K durante 3h. Os espectros de relaxação 
anelástica não revelaram a presença de processos de relaxação devido a solutos 
intersticiais ou substitucionais na liga, o módulo elástico dinâmico das ligas a 
temperatura ambiente foi de 64GPa e 87GPa, respectivamente. Após um novo 
tratamento térmico a 1170K durante 30min, feito para diminuir as tensões internas 
do material, foi observado um acréscimo no módulo elástico, tendo valores de 
87GPa e 110GPa respectivamente, sendo este associado com a variação das 
proporções das fases α e β presente nas  amostras, como revelaram os resultados 
de DRX e MEV. 
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INTRODUÇÂO 

 Titânio e suas ligas são amplamente usados em dispositivos biomédicos e 

próteses por suas adequadas propriedades como baixo modulo de elasticidade, boa 

resistência a fadiga, resistência a corrosão e biocompatibilidade. Estas propriedades 

foram a base para o uso de ligas α e α+β como o titânio comercialmente puro (Tcp) 

ou Ti-6Al-4V em primeira instância, mas se comparadas com as ligas β, estas 

ultimas apresentam umas propriedades melhoradas, tais como , resistência ao 

desgaste, baixo modulo de elasticidade e boa conformabilidade a frio ou a quente, o 

qual promove sua futura aplicação como material ortopédico implantável [1,2]. Em 

geral, uma liga de titânio para aplicações biomédicas deve possuir baixo módulo de 
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elasticidade, excelente resistência mecânica, resistência a corrosão, 

conformabilidade e não possuir elementos tóxicos. 

 A liga Ti-13Nb-13Zr (TNZ) é parte de uma nova classe de ligas biomédicas 

para uso em implantes ortopédicos que reúne os requesitos mínimos já 

mencionados. Esta é uma liga quase-β que consiste de martensita (α') com estrutura 

hexagonal compacta (hc) na condição resfriada em água (water quenched), mas 

com o tratamento de envelhecimento esta se torna martensita hp com precipitados 

microscópicos da fase β com estrutura cúbica de corpo centrado (ccc) fortalecendo e 

endurecendo o material [3]. 

 Neste trabalho é apresentado um estudo do comportamento elástico da liga 

Ti-13Nb-13Zr, analisado em duas amostras com condições diferentes de 

processamento, através de medidas de relaxação anelástica (atrito interno e 

freqüência em função da temperatura) obtidas por vibração flexural das amostras. 

 

MATERIAIS E METODOS 
 As amostras da liga Ti-13Nb-13Zr foram fornecidas pela Escola de 

Engenharia de Lorena (EEL-SP) do Departamento de Engenharia de Materiais da 

USP-Lorena. Estas amostras foram obtidas a partir de materiais comercialmente 

puros de Ti, Nb, Zr, por fusão a arco em atmosfera de argônio em um cadinho de 

cobre refrigerado a água. A seguir, foi feito um tratamento térmico a 1170 K durante 

30 min e um resfriamento em água, para um posterior forjamento rotativo a frio. Após 

isto, uma das amostras foi submetida a um tratamento de envelhecimento durante 

três horas a uma temperatura de 670 K. Assim, a amostra em suas duas condições 

que são o objetivo de estudo deste trabalho foram denominadas como β-ST WQ e β-

ST WQ+670K/3h respectivamente. Estas amostras foram caracterizadas na 

condição como recebidas, por médio de difração de raios-X (DRX), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e medidas de relaxação anelástica (atrito interno e 

freqüência em função da temperatura), foi realizado um novo tratamento térmico a 

1170 K durante 30 min com o objetivo de eliminar as tensões internas produzidas 

pelo trabalho a frio e estudar seu efeito sob as propriedades desta liga na condição 

tratada termicamente. 

 Os espectros de relaxação anelástica foram obtidos pela vibração flexural do 

modo fundamental na configuração "clamped free" no Elastômetro Acústico modelo 

AE-102 da Vibrant Technology, operando em freqüências de oscilação entre 20Hz e 
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20kHz, num intervalo de temperatura entre 298 K e 623 K com taxa de aquecimento 

de 1 K/min e a pressão de 10-5 Torr, em amostras retangulares com dimensões 

aproximadas de 20X5X0,5mm. O módulo elástico dinâmico das ligas foi obtido a 

partir da relação proporcional entre a freqüência de oscilação (f) e módulo elástico 

(E) mostrada na Eq. (A) [4], a qual é valida para a configuração "clamp free", como a 

utilizada no Elastômetro Acústico, 

 

                                                             
ρ
E

l
hf 21 1615.0=                                                                  (A) 

onde h é a espessura, l o comprimento e ρ a densidade da amostra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nas figuras 1 e 2 são apresentados os difratogramas de raios-x das amostras, 

β-ST WQ e β-ST WQ+670K/3h, nas duas condições. 

 

 

Fig. 1 Difratograma de raios-x da amostra β-ST WQ nas condições como recebida e 
tratada termicamente. 
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Fig. 2 Difratograma de raios-x da amostra β-ST WQ+670 K/3h nas condições como 
recebida e tratada termicamente 

 

 A Fig. 1 mostra a presença da fase α como a única fase presente na condição 

como recebida, estes resultados estão de acordo com o observado na literatura 

[3,5], na amostra tratada termicamente observa-se a presença de alguns picos 

correspondentes a fase β, já que o tratamento térmico foi feito acima da temperatura 

β-transus e resfriada no forno. 

 Na Fig. 2 pode se observar a presença das duas fases α e β na condição 

como recebida, resultado esperado pelo tratamento de envelhecimento realizado 

nesta amostra o qual faz com que a fase β precipite e endureça o material [3,5], na 

amostra tratada termicamente pode se observar uma variação na intensidade dos 

picos por enquanto outros desaparecem, isto devido a uma redistribuição do Nb e o 

Zr entre as fases α e β presentes [6]. 

 As mudanças nos difratogramas de raios-x das amostras como recebidas e 

tratadas termicamente, estão associados também a mudanças na  microestrutura 

martensita, típica deste tipo de ligas, como revelaram as micrografias obtidas por 

MEV. 
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(a)                                                   (c) 

     
(b)                                                     (d) 

Fig. 3 Micrografias das superfícies das amostras β-ST WQ (a) como recebida (b) tratada 
termicamente e β-ST WQ+670K/3h (c) como recebida (d) tratada termicamente. 

  

Fig. 4. Espectros de relaxação anelástica das amostras β-ST WQ (a) como recebida 
(b) tratada termicamente e β-ST WQ+670K/3h (c) como recebida (d) tratada 

termicamente. 
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 Os espectros de relaxação anelástica (atrito interno e freqüência em função 

da temperatura) das amostras nas duas condições apresentados na fig. 4, não 

revelaram a presença de processos de relaxação na faixa de temperatura estudada. 

 No caso de átomos substitucionais os elementos de liga apresentam raios 

atômicos muito próximos e portanto a cela cristalina não é muito distorcida [7]. Em 

quanto aos elementos intersticiais, picos de relaxação só são observados quando se 

tem uma saturação estequiométrica da taxa de oxigênio, tendo-se uma distribuição 

aleatória destes elementos intersticiais em solução sólida ao redor do elemento 

substitucional, conforme discutido em outros trabalhos da literatura [8,9]. 

 
(a)                                                                 (b) 

Fig. 5. Modulo elástico dinâmico das ligas (a) β-ST WQ e (b) β-ST WQ+670K/3h, nas 
condições como recebida e tratada termicamente. 

 

 Na figura 5, são apresentados o modulo elástico em função da temperatura 

para as duas amostras nas diferentes condições, onde pode se observar um 

decréscimo do modulo elástico com o incremento da temperatura, comportamento 

típico dos metais e ligas pelo amolecimento em altas temperaturas. Os valores do 

módulo de elasticidade das amostras β-ST WQ e β-ST WQ+670K/3h a temperatura 

ambiente foi de 64±5 GPa and 87±8 GPa respectivamente na condição como 

recebidas. Nas amostras tratadas termicamente foi observado um acréscimo no 

valor do modulo de elasticidade, obtendo se valores de 87±1 GPa and 110±10 GPa 

para as amostras β-ST WQ e β-ST WQ+670K/3h respectivamente. O incremento do 

módulo de elasticidade foi atribuído a precipitação da fase β portanto devido à 

variação das proporções das fases como observado nos resultados de difração de 

raios-x e microscopia eletrônica de varredura. 
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CONCLUSÔES 
 O estudo da liga Ti-13Nb-13Zr submetida a diferentes tratamentos térmicos 

revelou uma variação nas proporções das fases α e β presentes nas amostras como 

observado nos resultados de DRX e MEV o qual foi refletido nas propriedades da 

liga, tendo se um incremento no módulo de elasticidade nas amostras apos o 

tratamento térmico, no entanto as amostras na condição como recebidas 

apresentam um mdulo elasticidade baixo se comparado com a ligas biomateriais 

convencionais (Ti-6Al-4V, E=110GPa), mas ainda acima do módulo elástico do osso 

humano que se encontra na faixa entre 10-40GPa. 
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STUDY ON THE ELASTIC BEHAVIOR OF TI-13Nb-13Zr SUBJECTED TO 
DIFFERENT HEAT TREATMENTS 

 
 

ABSTRACT 
Study of elastic behavior of Ti-13Nb-13Zr alloy was realized through measures of 
anelastic relaxation (internal friction and frequency) as a function of temperature, 
obtained by mechanical spectroscopy using flexural vibration of the fundamental 
mode of the two samples, β-ST WQ heat-treated to 1170K for 30min and water 
quenched and β-ST WQ +670 K/3h with subsequent aging treatment at 670K for 3h. 
Spectra of anelastic relaxation not showed the presence of relaxation processes due 
to interstitial and substitutional solutes in the alloy, the dynamic elastic modulus of 
alloys at room temperature was 64GPa and 87GPa, respectively. After a further heat 
treatment at 1170K for 30 minutes, for to reduce internal stresses of the material was 
observed an increase in elastic modulus, with values of 87GPa and 110GPa 
respectively, this increment was associated with the variation of the proportions of 
phases α and β present in the  samples, as was revealed by XRD and SEM results. 
 
 
 
Keywords: Biomaterial, Ti-13Nb-13Zr, anelastic relaxation, elastic modulus. 
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