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RESUMO

Este trabalho consiste no estudo de juntas soldadas de ligas metálicas

Odontológicas, Titânio comercialmente puro. e liga de ouro, aplicada em próteses sobre

implantes, empregando processo de soldagem a laser. A caraderização destes

biomateriais e das juntas soldadas foram feitas por meio de técnicas de análise química,

análise metalográfica utilizando-se microscopia óptica e microscopia eletrônica de

varredura - MEV,com espectroscopia por espalhamento de energia dispersiva de raios X

EDX ,espedroscopia por comprimento de onda de raios X - WDX, mapeamento elementar,

difratometria de raios X. Foi estudado também a dureza, correlacionando-as com a/ '

microestrutura e composição química. Realizou-se ensaios caraderizando o processo de

corrosão nos metais base e nas juntas soldadas, em solução de NaCI 0,15 moi L-1 ,

utilizando técnica eletroquímica; curva de polarização potenciodinâmica.

Na região do cordão de solda, a microestrutura do titânio comercialmente puro

foi do tipo martensítica, e na liga ouro paládio, apresentou uma morfologia dendrítica. No

titânio, a dureza no metal base foi de 199 HV, menor do que a dureza no cordão de solda,

que foi de 421 HV, devido a presença da microestrutura martensítica. Na liga de ouro a

dureza no metal base foi de196 HV, maior do que a dureza no cordão de solda, que foi de

103 HV, devido à microestrutura dendrita. Na caraderização da resistência à corrosão os

resultados obtidos demostraram uma menor resistência à corrosão no cordão de solda para

ambos os biometeriais no meio estudado.
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ABSTRACT

This work comprises the study of odontological metallic welded joints,

commercially pure titanium and gold alloys, applied to prothesis on implants, employing

laser welding processo The characterization of these biomaterials and welded joints was

made by means of chemical and metallographic analysis, by using optical and scanning

electron microscopy (SEM) technique with Energy Dlspersive X Rays analysis (EDX),

elemental mapping, and X-Ray Difractometry. Experimental tests were carried out

characterizing the corrosion process in metal base and welded joints, in NaCI solution 0.15

moi L-1, using electrochemical techniques, potentiodynamic polarization curve. The

correlation among hardness, microstructure and chemical composition was aiso studied.

In the welding region, the commercially pure titanium microstructure type found,

was a martensitic one, and in the gold palladium alloy, it presented a dendritic morphology.

In titanium, the hardness in the base metal was 199 HV, smaller than the hardness in

welding region, which was 421 HV, due to the presence of the martensitic microstructure. In

the gold alloy, the hardness in the base metal was 196 HV, greater than the one found in

the welding region, which was 103 HV, due to the dendritic microstructure. In the

characterization of resistance to corrosion, the results showed a smaller resistance to the

corrosion in the welding area for both biomaterials in the studied environment.
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1- INTRODUÇÃO

A reposição de perdas dentárias com próteses suportadas por implantes tem

crescido marcadamente desde o advento dos implantes osseointegrados na década de

60. Isto foi devido ao desenvolvimento de técnicas seguras e confiáveis no campo dos

biomateriais, que são,comprovadas cientificamente por vários autores, destacando-se

os estudos de Branemark [1,2].

Os materiais utilizados em implantes devem ser biocompatíveis e apresentar

propriedades mecânicas e de corrosão adequadas à sua aplicação. Dentre os

materiais utilizados com sucesso para esta finalidade temos o aço inoxidável, ligas de

ouro- paládio, ligas de prata-paládio, ligas de tântalo, e o titânio e suas ligas [1].

Além da biocompatibilidade, uma protese sobre implante deve possuir

biofuncionalidade, ou seja, a capacidade de desempenhar apropriadamente a função

desejada. Para que isto seja possível, uma prótese fixa suportada por um ou mais

pilares, sejam eles dentes naturais ou implantes, deve apresentar uma distribuição

uniforme de forças e uma adaptação mais perfeita possível, de tal modo que esta

ocorra de forma exata e estável [2,3,4].

A distribuição das componentes das forças deve ser uniforme sobre a estrutura, para

minimizar efeitos danosos como reabsorção e fratura óssea, bem como o

deslocamento e a fratura da prótese ou do implante.

A exatidão no projeto de fabricação da estrutura metálica e uma oclusão adequada

determinam a biofuncionalidade da protese, pois contribuem para a redução de

esforços na prótese, no implante e na interface osso-implante, obtendo-se assim,

sucesso no tratamento clínico e reabilitação [3,4],
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As causas mais comuns dos resultados insatisfat6rios nos tratamentos com implantes

envolvem forças excessivas, aplicação muito rápida de forças, esquemas ocIusais

falhos, estruturas não assentadas passivamente ou pr6teses com pouca retenção [3].

Dessas causas, a dificuldade em se obter a adaptação em peças protéticas,

principalmente nas mais extensas como os monoblocos fundidos, é responsável pela

grande maioria destes resultados insatisfat6rios.

O emprego da soldagem entre os elementos pilares, durante a fase de confecção da

estrutura metálica ou até mesmo após a aplicação da cerâmica, tem sido um artifício

utilizado por uma grande parte dos cirurgiões-dentistas na solução de problemas de

adaptação. A técnica de soldagem apresenta a vantagem de se trabalhar com

segmentos da prótese, os quais permitem, além da melhor adaptação, a .distribuição

uniforme de forças, minimizando traumas ou falhas no osso, no implante ou na prótese,

como pode ser observado nas Figuras 1 - 5.

o Dentre as técnicas de soldagem mais utilizadas, com esta finalidade, tem-se a

brasagem, conhecida como solda convencional, brasagem com infravermelho, a

soldagem a arco elétrico com eletrodo não consumível de tungstênio- TIG, o feixe de
J

elétrons e o laser.

As três primeiras técnicas transferem uma grande quantidade de calor para a peça a

ser soldada, originando uma maior zona afetada pelo calor-ZAC no metal, e causando

maiores problemas de distorção [5,6,7, 8].

A soldagem com feixes de elétrons e por laser sio processos que possuem como

característica uma fonte de calor concentrada e, portanto, minimizam estes problemas

[5,8]. Porém, o processo de soldagem com feixes de elétrons apresenta a necessidade

de uma câmara de soldagem à vácuo.
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No final dos anos 80, a utilização do processo de soldagem a laser foi introduzida na

Odontologia, ocasionando um grande impulso com o desenvolvimento de

equipamentos menores e de menor custo, devido às suas vantagens e ampla

aplicação, permitindo a soldagem de uma grande variedade de metais e peças

protéticas [9,10,11].

No Brasil, a soldagem a laser foi introduzida em 1997 [12], e tem sido empregada em

substituição aos demais processos de soldagem, principalmente ao de brasagem, na

confecção de próteses odontológicas. Por ser uma técnica recente, existe a

necessidade de novas pesquisas sobre a microestrutura, as propriedades mecânicas,

resistência a corrosão e a biocompatibilidade das juntas soldadas a laser. Estas

pesquisas permitirão a obtenção de juntas de melhor qualidade e durabilidade, e a

ampliação dos conhecimentos sobre a soldabilidade dos materiais, propiciando o

desenvolvimento de próteses com maior biofuncionalidade.

Figura 1 - Segmentos da estrutura metálica da prótese posicionadas em molde de

gesso, para ser submetida a soldagem.
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Figura 2 - Segmentos da estrutura metálica da prótese após a soldagem por laser.

Figura 3 - Fixação da resina após a soldagem das juntas



Figura 4 - Ajuste da prótese sobre os implantes no molde de gesso.

Figura 5- Fixação final da prótese sobre os implantes na boca.

5
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2 - Revisão Bibliográfica

2.1 - Soldagem

A arte de soldar já era conhecida na Idade do Bronze, como a solda com

estanho, empregada desde os anos 4.000 ou 3.000 a.C.. O desenvolvimento das

modernas técnicas de soldagem tiveram início a partir da metade do século XIX,

quando a eletricidade surgiu como nova fonte de energia [7]. Mas, somente a partir

da Segunda Guerra Mundial que o processo de soldagem teve seu grande impulso,

devido a fabricação de navios e aviões soldados [5,7]].

Um grande número de diferentes processos utilizados na fabricação e

recuperação de peças, equipamentos e estruturas é abrangido pelo termo

soldagem. Na literatura encontram-se diversas definições equivalentes de

soldagem, das quais podemos citar:

• "Denomina-se soldagem ao processo de união entre duas partes

metálicas, usando uma fonte de calor" [5].

• "Processo de união de materiais usado para obter a coalescência (união)

localizada de metais e não-metais, produzida por aquecimento até uma

temperatura adequada, com ou sem utilização de metal de adição" [6].

Em Odontologia, dentre os processos de soldagem empregados na

confecção de próteses podemos citar a brasagem, brasagem com infra-vermelho, o

TIG-Tungsten In9rt Gas, o feixe de elétrons e o laser.
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Cada processo apresenta suas vantagens e desvantagens, e a escolha do

processo a ser utilizado na soldagem de próteses deve preencher os seguintes

requisitos [9,11]: gerar uma quantidade de energia capaz de unir dois metais,

similares ou não, sem causar distorção na peça, propiciar o controle da metalurgia

de soldagem, para que a solda alcance as propriedades desejadas; a qualidade da

junta soldada e custo do equipamento.

A metalurgia de soldagem estuda o comportamento do metal durante e após

o processo de solda e os efeitos nas suas propriedades, incluindo o estudo das

microestruturas do cordão de solda e da zona afetada pelo calor, Figura 3 [9,10].

o cordão de solda é constituido da parte fundida do metal da peça, também

chamado de metal base, ou da soma deste com o metal adicionado para preencher

a junta.

A região adjacente à solda, que tem sua estrutura ou propriedades alteradas

pelo calor proveniente do processo de soldagem, é denominada de zona afetada

pelo calor-ZAC ou zona termicamente afetada-ZTA.

Zona TermIcamente
Afetada (ZT A)

-......:......

Zona FundIda (ZF)

Zona de Ugação (ZL)

Metal de Base (MB)

Figura 6 - Junta soldada, mostrando o cordão de solda e a zona afetada pelo calor.

A distorção da peça, o tamanho e microestrutura da ZAC, e a microestrutura

da solda dependem do insumo de calor fornecido à peça, o qual varia conforme o

processo utilizado [5,7].

A brasagem, o infra-vermelho e o TIG são processos que fornecem um

grande aporte de calor à peça durante a soldagem e, portanto, é necessário tomar
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precauções para que os problemas de distorção e o tamanho da ZAC sejam

minimizados. Estas precauções podem incluir a fixação das partes a serem

soldadas, uma sequência de soldagem adequada, tratamento térmico para alívio de

tensões ou para melhorar a microestrutura da ZAC [5,8].

Os processos de feixe de elétrons e laser são processos recentes, mas

apresentam grande vantagem em relação aos demais por apresentarem um feixe

concentrado de energia, o qual minimiza a distorção e o tamanho e microestrutura

da ZAC [5,8].

A microestrutura do cordão de solda também depende do aporte de calor,

pois quanto maior este for, mais rápida será a sua velocidade de resfriamento [17].

Deste modo, uma alta velocidade de resfriamento pode produzir uma microestrutura

de maior dureza e com baixa ductilidade, prejudicando a vida útil da prótese.

A qualidade de uma junta soldada inclui a microestrutura, a presença de

defeitos como porosidades, a falta de fusão e a falta de penetração [5,7,8].

A porosidade pode ser evitada pela limpeza da superfície a ser soldada por

meios mecânicos e químicos e com a utilização de atmosferas protetoras ou fluxos,

que protegem a área de soldagem da contaminação por gases provenientes da

atmosfera.

A falta de fusão ou de penetração são defeitos que podem ser evitados com

um projeto adequado da junta, um posicionamento correto das peças, a utilização

de uma sequência de soldagem apropriada ao projeto da junta, e à espessura do

material.

Um dos fatores limitantes na utilização dos processos de soldagem é o

custo de investimento em equipamento [5].

Dos processos citados, o de brasagem é processo de menor custo e

facilidade de utilização, sendo por isso o processo mais utilizado nos laboratórios

protéticos. Por outro lado, os processos de soldagem por laser e por feixe de
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elétrons exigem um maior investimento inicial em equipamentos. Este problema foi

relativamente resolvido para a soldagem a laser com o desenvolvimento de novos

equipamentos, de menor custo e tamanho, permitindo uma maior utilização deste

processo na confecção de e próteses sobre implantes.

2.2 - Soldagem a laser

o laser de rubi surgiu em 1960, mas somente no iníco dos anos 80 o

processo de soldagem a laser foi desenvolvido [8,14]. Os tipos de laser mais

empregados para soldagem são os gerados por uma mistura gasosa contendo CO2

e os gerados por YAG "yttrium aluminum gamet" (YAG)no estado sólido.

O processo de soldagem a laser, por produzir um feixe de luz .coerente,

monocromático e concentrado, de alta energia (de 1 kW a 25 kW), pode ser

empregado na soldagem de uma larga variedade de metais, bem como de metais

dissimilares. Pode-se citar aços, aços inoxidáveis, níquel, cobre, bronze, alumínio,

metais nobres e titânio.

A soldagem por laser tem as seguintes vantagens [5,8]:

• O calor fornecido é próximo do mínimo necessário para fundir o metal,

reduzindo a zona afetada pelo calor e minimizando distorções na peça.

• Não necessita de vácuo.

• Permite a transmissão do feixe a longas distâncias.

• Não é influenciado por campos magnéticos.

• Não produz raios X.

• Permite a soldagem em lugares de difícil acesso.

• Pode ser usado para cortar materiais não metálicos.
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As limitações deste processo são:

• Baixa eficiência de conversão de energia, menor que 10%.

• As partes as serem soldadas devem ser fixadas para assegurar o

alinhamento correto com o feixe.

• Limitação da espessura para soldagem em aproximadamente 24 mm.

• Apresenta problemas para soldagem de materiais com alta reflexão ao

feixe e alta condutividade ténnica.

• Fragilização e porosidades no cordão de solda devido à rápida

solidificação.

• Proteção do operador contra os efeitos do feixe de laser.

o processo de soldagem a laser apresenta uma extensa variedade de

aplicações, como nas indústrias: aeronáutica, automobilística [5,8], eletrônica e de

refrigeração, pois é um processo de alta precisão e que pennite a automação. Na

Odontologia, a soldagem a laser tem sido utilizada com sucesso nas soldagens de

próteses odontológicas, principalmente em substituição ao processo de brasagem.

[9,12]

2.3 - Biomateriais

A ciência dos materiais dentários tem a necessidade de conhecer certas

considerações biológicas que estão associadas com a seleção e uso dos materiais

a serem empregados na cavidade bucal, poiS estes materiais devem pennanecer

em contato com diferentes tecidos humanos durante certo período de tempo. Os

materiais dentários se enquadram na definição de biomateriais.

Num sentido amplo, um biomaterial pode ser definido como qualquer
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substância, excetuando-se as drogas, que pode ser usada, por qualquer período de

tempo, como parte de um sistema que trata, aumenta ou substitue quaisquer

tecidos, órgãos ou funções do corpo [9,10].

Praticamente todos os biomateriais utilizados clinicamente na Odontologia

devem satisfazer certos requisitos essenciais [1,161 como:

• biocompatibilidade;

• biofuncionalidade;

• resistência à corrosão;

• propriedades mecânicas semelhantes às do osso, tais como:

módulo de elasticidade, resistência à tração e à fadiga;

• processabilidade;

• preços compatíveis com a realidade brasileira.

A biocompatibilidade pode ser definida como a compatibilidade de qualquer .

material (estranho) com um tecido vivo, de modo que não ocorra interação adversa

entre ambos [1]. Atualmente não mais se supõe que materiais biocompatíveis

devam ser absolutamente inertes e inócuos, mas que as respostas induzidas ao

organismo sejam controláveis [16].

Além da biocompatibilidade, os biomateriais devem possuir

biofuncionalidade, ou seja, a capacidade de desempenhar apropriadamente a

função desejada, dadas as suas propriedades mecânicas, físicas, e químicas [10].

Dentre os materiais biocompatíveis utilizados em próteses sobre implantes

temos as ligas de Co-Cr-Mo, ligas de Ni-Cr, ligas de metais nobres, e o titânio

[1,15].

Existem diversos testes para avaliar a biocompatibilidade dos materiais [15].

Os testes podem ser in vitro ou in vivo. Po exemplo, existem testes in vitro que se
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baseiam em técnicas de culturas de células fibroblastos L-929 de camundongo ou

células humanas HeLa. Um exemplo de testes in vivo baseia, principalmente, na

implantação subcutânea ou intramuscular do material em cobaias, para avaliar o

potencial de irritação. O material também pode ser testado in vivo em animais

simulando o seu uso clínico. Após passar por estes testes, o material pode ser

avaliado em seres humanos, para se verificar possíveis reações e desempenho em

situação clínica.

A biocompatibilidade dos materiais que são usados em implantes endosteais

é avaliada principalmente pela reação do osso ao material [1]. Uma classificação

simplificada quanto à compatibilidade dos biomateriais com o osso é apresentada

na Tabela 1. Nesta Tabela, verifica-se que o titânio apresenta melhor

biocompatibilidade que os metais nobres.

Tabela 1 - Tipos de reações histoJógicas na interface ossolimplante para vários
materiais utilizados em implantes, adaptado de Schroeder [1].

Material
Aparência histológica daTipo de osteogênese

interfaceAço inoxidável; liga de Co-

CápsulacomtecidoOsteogênese distante

Cr-Mo; metais nobres

conjuntivo (cicatriz fibrosa)

Titânio, tântalo, óxido de

Contato entre o osso e aOsteogênese de

alumínio

superfície do implantecontato

Biocerâmicas, fosfatos de

União química ao ossoOsteogênese de

Ca e hidroxiapatita

união verdadeira

Titânio

comsuperfícieUnião físico-química ao ossoOsteogênese total

àspera

2.3.1 - Titânio e suas ligas

o titânio comercialmente puro-Ti cp. e suas ligas têm sido utilizados na
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Odontologia na confecção de coroas, próteses e implantes. O titânio possui

excelente biocompatibilidade e resistência à corrosão, boas propriedades

mecânicas, menor custo do que as ligas de metais nobres e é um metal abundante

na natureza.

A biocompatibilidade do titânio é devida à sua estabilidade química no

organismo ocasionada por um recobrimento óxido, o qual toma-o resistente à

corrosão [17,18].

A formação de uma cobertura superficial do óxido de titânio-Ti02 em um

implante é espontânea, formando uma superfície reativa de 50 a 100 A de

espessura, a qual se toma coberta de proteína do plasma (especialmente

fibronectina e vitronectina) na época de sua colocação. É dessa inércia biológica da

superfície óxida que o implante consegue a propriedade de biocompatibilidade [18].

Na temperatura ambiente o titânio comercialmente puro apresenta estrutura

cristalina hexagonal compacta - HC, denominada fase a. A 883°C tem-se a

formação da fase B, que apresenta uma estrutura cúbica de corpo centrado-CCC,

que permanece até a temperatura de fusão a 1668°C [19,20].

O titânio comercialmente puro apresenta teores de 98 a 99% de pureza. Ele

está disponível em quatro categorias ou graus segundo a ASTM [21], que variam de

acordo com os teores de oxigênio (O,18a 0,40 %), hidrogênio (O,0125 a 0,015 %),

nitrogênio (0,03 a 0,05 %), carbono (máx. 0,10 %) e ferro (O,20 a 0,50%). Estas

concentrações aparentemente desconsideráveis apresentam efeitos substanciais

nas propriedades física e mecânicas do titânio [22].

Por apresentar grande reatividade com os gases atmosféricos, principalmente

em altas temperaturas, os processos de fundição e soldagem do titânio requerem

um ambiente com gás inerte, para evitar a absorção de hidrogênio, oxigênio, e

nitrogênio [19,20,22].
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2.3.1.1 - Soldagem do titânio

Os problemas práticos na soldagem do titânio são o seu alto ponto de fusão,

a sua alta reatividade com o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, que causam a

fragilização do material e o crescimento de grãos na zona afetada pelo calor 

ZAC.[20,22]

Devido à grande afinidade do titânio com oxigênio e à sua rápida taxa de

reação à altas temperaturas, o método de brasagem com maçarico não é indicado,

por introduzir um alto teor deste elemento na solda [19,22,23].

Os processos de soldagem utilizados na soldagem do titânio são o MIG

metal inert gas, o TIG-tungsten inert gas, o plasma, o feixe de elétrons, o laser, a

brasagem em fomo e a brasagem com infravermelho, todos com atmosfera

protetora [7,19,22,23].

Deve-se limpar a região a ser soldada de graxas, óxidos, marcas de dedos,

evitando-se assim uma solda de baixa qualidade.

Os processos TIG, MIG, plasma e brasagem fornecem um alto insumo de

calor, e, portanto, não são adequados para a soldagem do titânio.por favorecer o

crescimento da ZAC. Por outro lado, as soldagens com feixe de elétrons e por laser

fornecem um baixo insumo de calor à peça, por serem processos que utilizam um

feixe concentrado de energia.

Na soldagem por laser este baixo insumo de calor minimiza os problemas de

distorção e de formação de uma zona afetada pelo calor, com a redução do

tamanho e custo do equipamento, facilidade de operação e qualidade das juntas

obtidas, este processo tem sido empregado na soldagem do titânio [9,12,23].

Dependendo da composição e da velocidade de resfriamento, ou do insumo

de calor, foram observados vários tipos de microestrutura na soldagem por laser de

titânio. Em ordem crescente com a velocidade de resfriamento observaram-se as
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microestruturas poligonal equiaxial, tipo Widmansttãten e acicular no cordão de

solda [8,24].

Wang e Welsch [23], comparando os processos TIG, laser e brasagem com

infravermelho observaram que a zona afetada ou pelo calor na solda a laser foi em

tomo de 2,5 mm, na soldagem com TIG foi de aproximadamente 4,5 mm e na

brasagem foi muito superior ao TIG (>7,5 mm). A microestrutura desta região foi do

tipo de Widmansttãten na brasagem e no TIG, sendo mais refinada neste último, e

martensítica na solda por laser.

Eles também analisaram as propriedades mecânicas. A resistência à fratura

foi maior na soldagem por TIG, seguido pelo laser e menor na brasagem com

infravermelho. A dureza da ZAC foi maior na brasagem e menor na solda por laser,

o contrário do esperado. Este comportamento foi atribuído à contaminação do

oxigênio, que absorvido endurece e fragiliza a solda.

A redução nas propriedades mecânicas pela contaminação por gases da

atmosfera também foi observada por Yamagishi e Ito [25],. Eles observaram que na

soldagem por laser ao ar a tensão de escoamento diminuiu e a dureza aumentou

em comparação a soldagem com proteção de argônio. Berg et ai [26] também

observaram porosidades na soldagem por laser, que reduziram as tensões de

resistência e de escoamento das amostras soldadas, quando comparadas com as

amostras de referência de titânio.

Por outro lado, Sjõgren et ai [9] e Metzbower [24], utilizando a soldagem por

laser, encontraram que as propriedades mecânicas de tração foram próximas ou

maiores do que a amostra de referência.

Chai [27] et aI. fizeram uma avaliação clínica de próteses fIXas de titânio

soldadas a laser em 114 pacientes. A avaliação foi realizada em dois períodos

diferentes, um mês e um ano, e incluia diversos itens que analisavam a cor e

superfície, a forma anatômica e a integridade da prótese. Cerca de 95,5% das
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próteses foram consideradas satisfatórias após um ano de inserção, indicando que

a soldagem a laser oferece uma boa alternativa aos métodos tradicionais.

2.3.2 - Ouro e suas ligas

Os metais nobres têm tradicionalmente se constituído como base de ligas

para restaurações, coroas, pontes e metalocerâmica, em virtude de sua resistência

à corrosão na cavidade oral e boas condutividades térmica e elétrica. Os metais

nobres mais utilizados são o ouro, a platina, a prata e o paládio.

O ouro puro não apresenta as propriedades físicas necessárias para a

utilização em Odontologia, assim, os metais nobres são utilizados na forma de ligas

metálicas, combinando-se dois ou mais destes elementos, ou ainda, com adição de

outros metais como o cobre, zinco, ferro, índio, etc.

Taggart, em 1907, foi um dos primeiros a apresentar a fundição de ligas de

ouro (90% de Au e 10% de Cu) em restaurações odontológicas [15]. Com o

desenvolvimento dos materiais dentários foram introduzidas ligas de ouro com

adições de prata, platina, paládio e zinco. Cada elemento desempenha um papel

nas propriedades da liga e as características de cada um serão discutidas a seguir.

As ligas de ouro foram classificadas em quatro tipos pela American Dental

Association [15,28], de acordo com as suas propriedades mecânicas, Tabela 2. As

ligas do Tipo I são utilizadas para pequenas restaurações, as do Tipo " são usadas

em restaurações submetidas a tensões moderadas, retentores, põnticos e coroas,

as do Tipo 11I e IV são empregadas em restaurações sujeitas a altas tensões e

indicadas para a confecção de pontes, coroas e próteses.

Atualmente a Odontologia tem empregado uma grande variedade de ligas,

cada uma designada para uma aplicação específica, como: blocos, coroas,
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retentores de prótese fixa, aparelho parcial removível e porcelana fundida sobre

restauração metálica.

Tabela.2 - Classificacão das liaas d

Tipo Ouro e Platina (%Dureza Vickers (HV)
mínima)I Mole)

8350-90
11 (

Média) 7890-120

111 (Dura)
78120-150

IV (Extradura)
75> 150

o ouro é o principal componente das ligas de metais preciosos [15,28]. Ele

contribui para a resistência à corrosão da liga e, quanto maior o seu teor maior será

o custo da liga.

A prata, assim como o ouro puro, é dúctil, maleável e excelente condutor de

calor e eletricidade. Ela entra na liga como substituto ao ouro e, em proporções

adequadas, aumenta a dureza e a resistência à tração. A prata é um agente

importante para neutralizar a cor vermelha provocada pelo cobre, realçando a cor

amarela do ouro.

A principal função do cobre é aumentar a dureza e a resistência mecânica

da liga de ouro. O cobre e o ouro são completamente solúveis, formando solução

sólida substitucional com uma estrutura cristalina cúbica de face centrada. As

propriedades mecânicas podem ser melhoradas com tratamento térmico se o teor

de cobre estiver entre 8 a 25% em peso. Por outro lado, teores maiores do que 15%

reduzem a resistência à corrosão da liga. A adição de cobre tende a abaixar o

ponto de fusão e a faixa de fusão da liga e, ainda, a alterar a cor da liga para tons

avermelhados.

A adição de platina nas ligas de ouro é efetiva para aumentar a dureza e a

resistência mecânica, e reduzir a ductilidade. Os teores de platina devem ficar
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abaixo de 4%, porque sua presença eleva a temperatura de fusão da liga. Como a

prata, mas com maior eficácia, a platina "embranquece" a cor da liga.

A ação do paládio é semelhante à da platina nas propriedades físicas e

mecânicas das ligas. Entretanto, tende a elevar o ponto de fusão mais rapidamente

do que a mesma adição de platina. Se adicionado em pequenas quantidades, como

10%, o paládio elimina completamente a cor amarela do ouro, branqueando a liga.

Como o paládio é mais barato que a platina, é muitas vezes usado em substituição

à esta.

o zinco é muitas vezes adicionado em pequenas quantidades às ligas

porque tende a reduzir o ponto de fusão e atua como desoxidante durante a fusão

da liga.

Recentemente, foram desenvolvidas ligas para aplicação em metalocrâmica,

dentre as quais as ligas de ouro-paládio [15]. com teores de ouro variando de 44 a

55% e de paládio entre 35 a 45%. Pode-se Ter, também, pequenas adições de

outros elementos como o índio. o estanho e o ferro para endurecer a liga.

Estas ligas de metalocerâmica apresentam as características de possuir a

capacidade técnica de se unir às porcelanas odontológicas, um coeficiente de

expansão térmica compatível com estas porcelanas, e um ponto de fusão

elevado, de forma a permitir a aplicação sobre a liga de porcelanas com baixo

ponto de fusão. [15,28,29].

2.3.2.1 - Soldagem das ligas de ouro

o principal método de soldagem de ligas de ouro é a brasagem com

maçarico e em fomo. Diversos autores [30.31,32] trabalhando com estes métodos

de brasagem observaram uma grande quantidade de porosidades na

microestrutura da solda. Estas porosidades foram decorrentes de uma fluidez
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inadequada do metal de solda e da chama do maçarico, Estas porosidades

reduziram drasticamente as propriedades mecânicas das juntas soldadas, que

foram bem inferiores (até 50%) do que o metal base a ser soldado [31,32].

Wiskott et aI. [33], comparando os métodos de brasagem por fomo tocha e

infravermelho e a soldagem por laser, observou que a resistência à tração da solda

por laser (633 MPa) foi superior às amostras brasadas (de 357 a 490 Mpa). Esta

diferença foi considerada como consequência da diferença de microestrutura das

soldas. A solda por laser produziu uma microestrutura dendrítica, enquanto nas

juntas brasadas a microestrutura consistiu de grãos pOligonaisde tamanho regular.

Um dos problemas que devem ser considerados na soldagem de ligas de

ouro, prata, paládio e cobre é o da segregação de fases na região da solda e na

zona afetada pelo calor-ZAC do metal a ser soldado. Estas segregações irão alterar

a resistência à corrosão e as propriedades mecânicas destas regiões.

Drápal e Pomajbík [34] trabalhando com ligas metálicas fundidas de Au-Ag

Pd-Cu e de Au-Ag-Pt-Pd-Cu observaram a formação de um microestrutura

dendrítica nas duas ligas. Nos braços das dendrítas das duas ligas observaram um

maior teor de Ag e Pd, e nos espaços interdendríticos houve uma maior segregação

de Cu e uma redução do teor da Ag e do Pd. Por outro lado, houve pouca

segregação de ouro, platina e zinco. Devido aos maiores teores de prata e paládio,

a primeira liga apresentou uma maior tendência à segregação do que a segunda

liga. Isto ocorreu por que a Ag e o Pd favorecem a segregação do Cu durante a

solidificação da liga.

Estudando a segregação do paládio em ligas Ag-Pd-Cu, Chen et aI [39]

verificaram que o paládio tende a formar precipitados do tipo CuPd e CU3Pd,devido

a tendência do paládio ser mais solúvel no cobre do que na prata.
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2.4 - Corrosão eletroquímica

Atualmente, a definição mais aceita e difundida para o fenômeno de

corrosão estabelece que esta consiste na deterioração de um material, geralmente

metálico, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente aliada ou não a

esforços mecânicos [36,37

A deterioração causada pela interação físico-química entre o material e o

seu meio operacional representa alterações prejudiciais indesejadas. Quando isto

ocorre, o metal perde suas qualidades essenciais, tais como, resistência mecânica,

elasticidade, ductilidade e o produto de corrosão formado é extremamente pobre

em termos desta propriedades.[37]

A corrosão pode ser definida, também, utilizando-se conceito termodinâmico

de energia livre de Gibbs, supondo-se que o processo ocorra a temperatura e

pressão constantes considerarando o sistema termodinâmico como:

Material + Meio Agressivo

REAGENTES

Teremos:

Produtos de Corrosão + energia

PRODUTOS

(01)

Pode-se prever a possibilidade de ocorrer determinadas reações por meio

da equação (01) ao se analisar a equação têm-se três possibilidades:

AGO> O ~ reação não-espontânea

AGo = O ~ sistema em equilíbrio

AGo < O ~ reação espontânea
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Na reação de corrosão nem sempre há a dissolução do metal, podendo

também ocorrer a formação de produtos de corrosão como óxido ou hidróxido,

dependendo do metal e pH da solução aquosa. A ocorrência de uma reação

oxidante na superfície do metal formando um filme é denominada de passivação.

Alguns metais e ligas tendem a tomar-se passivos devido à formação desta

película fina e aderente de óxido ou composto insolúvel nas suas superfícies. A

passivação faz com que esses materiais tenham as suas propriedades de

resistência à corrosão melhorada.

A passividade de um metal pode ser destruída por substancias redutoras,

redução catódica e íons halogenetos, principalmente o cloreto.

Os íons cioreto penetram na camada de óxido ou a dispersam sob forma

coloidal, aumentando a sua permeabilidade. Metais ou ligas de titânio, cromo,

alumínio e aço inoxidável, têm sua passividade destruída em pontos ou áreas

localizados. Forma-se então pequenas áreas de metal ativo (ânodo), circundadas

por grandes áreas de metal passivado (cátodo), originando uma diferença de

potencial eletroquímico no local.

O sistema constituído pelo metal e a solução tende a evoluir de modo que a

diferença de potencial entre as camadas de cargas elétricas de sinais contrários,

que existem na interface metal-solução, atinja um estado de equilíbrio. Este

equilíbrio eletroquímico, que ocorre nos eletrodos é normalmente representado por:

Mn+ (solução) + n e- (metal) ~ M (metal) (02)
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2.4.1 - Corrosão do titânio

A presença de filme fino e impermiável de óxido de titânio sobre a superfície

do metal, confere ao titânio grande resistência à corrosão [4 ].0 comportamento

espontâneo de formar óxido é denominado de passivação, e o meio que envolve o

biomaterial determina seu comportamento químico.

O titânio quando em condições redutoras, ambiente oxidante, ou em presença

de íons fluorídrico, tem a sua resistência à corrosão reduzida, devido ao

rompimento da camada protetora de óxido. O maior problema de corrosão do titânio

e suas ligas é a corrosão por fresta, que pode aparecer em união mecânica,

junções e juntas. [38 ]

Nas frestas tem-se uma acidificação progressiva, por causa da hidrólise do

produto de corrosão e o filme óxido protetor é destruido. O problema se agrava em

condições de alta temperatura, quando a superfície do metal é danificada, o filme

de proteção toma algum tempo para reabilitar-se. Este processo de acidificação,

apresenta-se preferencialmente nas frestas de união mecânica.

Elagli [39] estudou o comportamento do titânio puro em saliva artificial,

através de técnicas de polarização, encontrando valores de densidade de corrente

de passivação da ordem de 1,5 f.lA cm"2e potencial de ruptura de filme acima de

1,2V.

Utilizando-se de ensaios de polarização eletroquímica, Seah [40] encontrou

valores de quebra de passividade acima de 2V para o titânio em meio de NaCI 0,15

moI.L"1.

Siolar [41] realizou trabalhos eletroquímicos, em ligas de titânio, em vários

meios e pH, não encontrando muitas diferenças para os parâmetros de corrosão. O

potencial de repouso variou de -450 a 160 mV, não sendo muito reprodutíveis. As

curvas de polarização mostraram um típico comportamento passivo, e nenhuma
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quebra de passividade ou ruptura do filme foi observado. Segundo os autores as

mudanças no pH e na concentração de oxigênio não afetram o comportamento

passivo do titânio e suas ligas.

2.4.2 - Corrosão do ouro e suas ligas

As ligas a base de ouro são utilizadas em Odontologia devido à sua boa

resistência à corrosão no meio bucal, sendo o ouro elemento que mais contribui

para melhorar esta propriedade [42].

Johnson et ai [43] estudando ligas de ouro e prata observaram que em

solucões à base de cloreto o Au e o Pd em teores maiores de 5% melhoram a

resistência à corrosão, enquanto que a Ag, o In e o Cu, quando presentes, sofreram

ataque preferencial nesta solução. Sarkar et ai [44] também observaram este

comportamento, pois a matriz rica em Ag sofreu ataque preferencial, enquanto que

o Au melhorou a resistência à corrosão e a adição de Cu apresentou efeito

prejudicial. Vaidyanathan e Prasad [45] observaram que a adição de Pd em ligas de

Ag melhoraram a proteção e a passivação da liga.

Meyer e Reclaru [46] investigando a resistência à corrosão de ligas de metais

nobres para aplicações odontológicas observou que as ligas usadas na confecção

de coroas e pontes eram menos resistentes à corrosão do que as ligas utilizadas

em técnicas de metalo-cerâmica. Eles consideraram este comportamento aos

maiores teores de Au e Pd nas ligas de metalo-cerâmica, enquanto que na outras

ligas a presença de altos teores de Ag, Cu, Zn e Cd tem-se uma menor resistência

á corrosão, devido á presença destes. Observaram, ainda, que adições de In e Ga

não afetaram sugnificativamente á corrosão das ligas metalo-cerâmicas.
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3 -OBJETIVO

Este trabalho consiste no estudo de juntas soldadas à laser em ligas

odontológicas utilizadas em prótese sobre implante. Foram utilizadas uma liga de

metal nobre, a base de ouro Au-Pd e titânio comercialmente puro (Ti cp).

Por ser um processo de uso recente em prótese dentaria, as juntas soldadas

por laser requerem pesquisas em áreas multidisciplinares como: Ciência dos

Materiais, Química, Biomateriais e Odontologia. Tais pesquisas serão de grande

importância para os profissionais da área odontológica, pois permitirão solucionar

problemas reais que ocorrem na soldagem de peças protéticas, obtendo-se juntas

de melhor qualidade e durabilidade, capazes de suportar os esforços mastigatórios

a que são submetidas quando empregadas clinicamente.

Para o objetivo ser atingido com esse trabalho foi necessário estabelecer

uma metodologia sistemática que permitiu correlacionar a composição química,

microestrutura, ensaios de dureza e resistência a corrosão das juntas soldadas.
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4 - MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais utilizados neste estudo são específicos para aplicação

odontológica, sendo utilizados na confecção de implantes e próteses, e estão

disponíveis comercialmente. Eles são o titânio comercialmente puro Ti c. p., e uma

liga de ouro denominada Deva 4.

4.1 - Análise Química

Para determinar a composição química do Ti c.p. em estudo, foi enviado

uma amostra aos laboratórios do Centro de Caracterização e Desenvolvimento de

Materiais - CCDM - UFSCAR. A análise da sua composição química foi feita por

Espectrometria de Emissão por Plasma Induzido em argônio (ICP-AES) num

Espectrômetro de Emissão Atômica Atom Scan 25 - thermo Jarrel Ash para o Ti e

Fe, e Análise Elementar para o C e os gases num Analisador Elementar CS-444 

LECOdeCeS.

Dentre as principais desvantagens, ou dificuldades na utilização de

ICP(lnductively Coupled Plasma), está a necessidade de padrões certificados e

altamente confiáveis, geralmente importados e de alto custo[47,48].

Esta técnica analítica é utilizada para determinação de elementos de uma

amostra desde os níveis de subtraços e traços até macro elementos. Na teoria a

técnica é aplicável a todos os elementos, exceto ao argônio, e as amostras podem

ser introduzidas no estado líquido, sólido ou gasoso. Na prática, resultados

analiticos favoráveis são obtidos para aproximadamente 70 elementos, com limite

de detecção alcançando usualmente níveis de parte por bilhão.
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Este equipamento constitui basicamente de um sistema de introdução de

amostras, uma fonte de excitação, um sistema óptico e um sistema de controle e

aquisição de dados.

O ICP constitui-se de uma té01ica multielementar para análise de amostras

sólidas ou em solução. Faz-se primeiramente a digestão de uma amostra metálica

pela adição de um ácido ou de uma mistura de ácidos, quando se deseja obter uma

dissolução completa dos componentes metálicos. A amostra a ser analisada é

carregada por um fluxo de argônio através do centro do plasma onde passa por

uma fonte de temperaturas de aproximadamente 9000 oCoA essa temperatura a

amostra é decomposta em átomos individuais os quais são transformados em íons

Os átomos e íons de cada elemento emitem comprimentos de ondas característicos

os quais são detectados e medidos pelo espectrômetro.

A análise química da liga de ouro, foi realizada por meio da técnica de

microscopia eletrônica de varredura - MEV utilizando análise por comprimento de

onda - WDX que será melhor descrito com maiores detalhes no seção 4.3.2.

A composição química nominal fomecida pelo fabricante das ligas utilizadas

nestes trabalhos, é apresentada na Tabela 3.

Tabela 3 - Composição química das ligas metálicas (% em peso)

Elementos Titânio c.p.Deva 4

Au

-51,10

Pd

-38,50

Ti

99,00-

Fe
0,30-

C
0,10-

O2

0,25-

N2

0,03-

H2

0,015-
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4. 2 - Preparação dos corpos de prova

Os corpos de prova consistiram de chapas, com dimensões de 10 mm de

comprimento, 4 mm de largura e 1,5 mm de espessura, soldados em juntas de

topo.

A soldagem por laser foi realizada em uma máquina de soldagem

Dentaurum DL 20002S, que utiliza um cristal Nd:YAG como fonte de laser, que

produz um impulso com potência máxima de 5kW durante 0,5 a 20 ms. As

condições de soldagem empregadas são apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4 - Condições de soldagem empregadas.

Material Duração do feixe dePotênciaEnergia de Soldagem

laser (ms)

(kW)105 (J) .

Ti cp.

124,325,18

Liga de ouro

104,964,96

Os corpos de prova foram posicionados manualmente dentro da câmara

com atmosfera de argônio, e foram feitos de 35 a 40 pontos de solda em cada lado

da secção longitudinal da junta. Nesta secção os pontos de solda foram

sobrepostos em aproximadamente 213 de suas superfícies, a fim de se obter uma

soldagem completa também em profundidade, Figura 7. A potência de soldagem

empregada foi suficiente para que o feixe penetrasse em tomo de 60% em cada

lado do sentido transversal da união, como mostrado na Figura 8.

-<:çççç~ r-
'\ \ \\ '\ /\\ \' \ \ I

\ ~ ~ \ \ \ I
"'_~'\.~ ,_J ,_, ,_, '_'

Figura 7 - Secção longitudinal do corpo de prova, soldado por laser.
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Figura 8 - Secção transversal do corpo de prova, soldado por laser.

4.3 - Análise metalográfica

A metalografia, um dos principais ramos da metalurgia física, estuda a

constituição, a estrutura dos metais, suas ligas e produtos metálicos e seu

relacionamento com as propriedades mecânicas, físicas, químicas e processos de

fabricação[49]. A análise metalográfica qualitativa e quantitativa é efetuada na

superfície da amostra, onde requer um preparo para revelar as microestrururas,

sendo feito por ataque químico.

O ataque químico das ligas de ouro e titânio, quando em mistura de ácidos

minerais, é feito pela adição de dois componentes: o agente corrosivo/redutor e o

agente ionizante/oxidante. A ação eletrolítica destes componentes resulta na

dissolução da superfície da amostra, produzindo alterações que caracterizam o

ataque químico, tais como: formação de relevo, perda de contraste ou

refletividade[50 ,51].

A ação do ataque deve ser controlada a fim de produzir uma correta

observação das fases e morfologias presentes na microestrutura. No caso das

ligas de titânio e da liga de ouro, uma exposição muito prolongada ao meio ácido

(ataque profundo) ou um ataque fraco irão produzir resultados falsos sobre suas

microestruturas.
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Uma vez realizados os ataques químicos para revelação das

microestruturas presentes nas amostras, as mesmas foram submetidas ao exame

metalográfico por Microscopia Óptica (MO) e Microscopia Eletrônica de Varredura

(MEV).

4.3.1 - Microscopia Óptica (M.O.)

Para as observações por microscopia óptica foi utilizado o equipamento

LEICA DMR I que permite aumentos de até 1000 X e a utilização de luz polarizada.

Os corpos de prova soldados foram seccionados para a observação das

secções transversal da junta soldada. Estas secções dos corpos de prova foram

embutidas em resina polimérica e submetidas ao polimento mecânico com lixas de

granulação 100 a 1000 mesh, seguido de polimento com alumina, com granulação

de 1 a 0,3 ~m, com intuito de obter uma superfície plana e polida.

4.3.2 - Microscopia Eletrônica de Varedura (M.E.V)

O Microscopio Eletrônico de Varredura-MEV produz um feixe de elétrons

que varre a superfície da amostra, permitindo estudar a morfologia desta superfície,

e por apresentar exelente profundidade de foco a MEV permite a análise de

superfície irregulares, como superfície de fratura [52].

Quando o feixe de elétrons atinge a amostra, ele interage e penetra até

certa profundidade nesta. Essa profundidade é diretamente dependente da

magnitude de sua energia (tensão aceleradora) e inversamente dependente do

número atômico dos átomos da amostra. A penetração do feixe de elétrons

produz uma excitação dos elétrons dos átomos da amostra em uma porção

denominada zona de excitação primária, que apresenta um diâmetro em tomo
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de O,5~m. Para a visualização da amostra são usualmente utilizados os elétrons

secundários e retroespalhados.

A microscopia eletrônica de varredura permite a realização de análises

químicas de microregiões. A microanálise por raios X faz uso do fato de que

átomos, na interação com o feixe de elétrons, originam raios X característicos dos

elementos contidos na região da amostra em que o feixe incide.

Estes raios X são normalmente analisados por suas energias, análise

espectroscópica por energia dispersiva-EDX, ou por seus comprimentos de onda,

análise por comprimento de onda-WDX [52].

Os sistemas EDX e WDX podem ser considerados basicamente

complementares, possibilitando a análise de elementos leves com número atômico

maior que 5.

O EDX possibilita a observação do espectro inteiro de raios X de modo

simultâneo, o que permite a análise qualitativa rápida dos constituintes

principais. Permite, também, a análise semiquantitativa ao se utilizar um padrão

de referência para corrigir os sinais de raios X provenientes da amostra. Este

tipo de análise apresenta a dificuldade em se detectar pequenas diferenças de

composição quando os elementos presentes estão em concentração inferior a

5% em volume.

O WDX realiza a varredura na faixa de comprimento de onda de forma

mais demorada do que o EDX, pois utiliza padrões-amostras com concentrações

conhecidas dos elementos a serem analisados, para corrigir os sinais de raios X

de fatores como intensidade de raios X, número atômico, absorção e

f1uorescência. Este tipo de microanálise apresenta a desvantagem de somente

analisar, sem interferência da matriz adjacente, regiões maiores do que 0,5 Ilm,

mas por outro lado fornece resultados próximos da composição real, com um

limite de detecção de 0,1 % em porcentagem atômica.[52]
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No presente trabalho a Microscopia Eletrônica de Varredura foi realizada em

um microscópio JEOL-JSM, modelo T-330 A, acoplado a um analisador de energia

despersiva e a uma câmara fotográfica e ao microscópio LEO, Leica-Zeiss, modelo

440 equipado com detetores EDX e WDX.

4.4 Difratometria de raios X

As técnicas de difração de raios X são muito utilizadas na caracterização de

materiais cristalinos, tais como metais, compostos intermetálicos, cerâmicas,

minerais, polímeros, plásticos ou outros compostos orgânicos ou inorgânicos. As

técnicas de difração podem ser usadas para identificar as fases presentes nas

amostras de materiais inicialmente não-refinados a produtos acabados e fornecer

informações sobre o estado físico das amostras, tais como o tamanho de grão,

textura e perfeição cristalina. Muitas das técnicas de difração de raios X são rápidas

e não destrutivas, alguns instrumentos são portáteis e podem ser transportados

com as amostras.

Quanto à natureza e geração dos raios X, pode-se dizer que os raios X são

uma porção do espectro eletromagnético com comprimento de onda de 1 a 100 A,

embora somente o intervalo de 0,3 a 2,5 A seja utilizado para a difração de raios X.

Como uma radiação eletromagnética, os raios X têm propriedades de ondas e de

partículas. A derivação de todos os fenômenos de dependências angulares baseia

se nas características de suas ondas. Todavia, detectores eletrônicos medem as

propriedades dos fótons, cujas medidas das intensidades são registradas como

contagem por segundo.

A posição angular a, do feixe difratado de raios X depende dos

espaçamentos, d, entre planos de átomos em uma fase cristalina e no comprimento

de onda À. dos raios X:
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A intensidade do feixe difratado depende do arranjo de átomos nestes

planos. Um padrão de difração pode ser registrado usando filme para coletar os

dados que podem ser exibidos como um gráfico da intensidade, como uma função

da distância interplanar d, ou como uma função do ângulo de difração 29 [53].

A identificação das fases presentes na amostra usando a difração de raios X

pode ser realizada por métodos-padrões de identificação que fazem parte da base

de dados mantida pelo JCPOS-Intemational Centre for Oiffraction Data.

Foi utilizado um difratômetro de raios X SIEMENS 05000 com varredura

angular entre 4 e 120°, na montagem de Bragg-Brentano, utilizando-se radiação de

Cu (ka1) com passo de 0,03° (2e), sendo que o tempo de passo foi de 2 segundos

para cada amostra.

Os corpos de provas foram preparados de forma idêntica aos ensaios

metalográficos, de modo a se obter amostras com superfícies planas e polidas,

sem sofrerem ataque químico.

Foram submetidos a difração de raios X os corpos de prova de Ti cp.e da

liga de ouro com e e sem solda, totalizando 4 amostras.

4.5- Ensaios de dureza

A dureza pode ser definida como a resistência à deformação permanente e

a sua determinação constitui um método rápido e não-destrutivo que permite avaliar

as condições de fabricação e tratamento das ligas metálicas, as alterações

microestruturais e a influência de elementos de liga [54].
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Neste trabalho foi utilizado o método de dureza Vickers, no qual o

penetrador é uma pirâmide de base quadrada, que sob a ação de uma carga, de 1

a 1000 gf, entra em contato com a superfície plana e polida da amostra, deixando a

impressão da pirâmide. O valor da dureza é determinado pela medida da diagonal

da pirâmide com aparelhos de precisão, munidos de microscópio e, utilizando-se as

fórmulas e Tabelas estabelecidas de acordo com anorma ASM [55].

Todas as medidas de dureza foram feitas em um microdurometro Micromet

2003 da Buehler - USA. Os corpos de prova foram preparados de forma

semelhante aos utilizados nos ensaios metalográficos. As impressões foram

realizadas em duas linhas paralelas à superfície superior e inferior da secção

transversal do corpo-de-prova soldado, de modo a analisar o comportamento da

dureza no metal base, na zona afetada pelo calor e no metal de solda, abrangendo

toda a junta soldada, conforme mostra a Figura 9.

LinhaJ

Linb.2

.-------------.--- ..-.-.•....•

Figura.9 - Esquema de junta soldadas mostrando onde a região onde foi

realizado os ensaios de dureza.
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4.6 - Ensaios Eletroquímicos

Os estudos eletroquímicos estão ligados com a transferência de cargas que

se processa por meio da dupla camada eletrodo/soluto. Nessa interface ocorre,

portanto, o processo de eletrodo. Tais processos, são sempre investigados numa

célula eletroquímica composta de eletrodos mergulhados numa solução eletrolítica

ou em eletrodos que permitem a passagem de íons.

Os ensaios foram realizados à temperatura ambiente e iniciados

imediatamente após a imersão dos eletrodos na solução, empregando-se

velocidades de varredura de 0,001 V S-1 e intervalo de potencial de -0,5 V até 3,0 V

(ECS). O procedimento experimental dos ensaios eletroquímicos constou,

basicamente, da montagem da célula eletrolítica conectada a um potenciostato

MQPG-01, interligado a um computador através de uma interface MQ/1218PCC, da

Microquímica S/A..

Os ensaios eletroquímicos basearam-se na obtenção das curvas de polarização

potenciodinâmica, estes foram realizados à temperatura ambiente e em solução

aerada de NaCI 0,15 moI L-1 (0,9%). Utilizou-se esta solução por ser aceita

internacionalmente, entre outras, as quais simulam as condições de agressividade

do ambiente bucal.[56].

4.6.1 - Célula Eletroquímica

A célula eletroquímica utilizada neste trabalho foi composta por três eletrodos,

eletrodo de trabalho, eletrodo de referência e eletrodo auxiliar, conforme mostra a

Figura 10.
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Figura 10 - célula eletroquímica: (1) Eletrodo de trabalho; (2) Eletrodo de

referência; (3) Eletrodo auxiliar; (4) Compartimento de solução.

4.6.2 - Eletrodo de trabalho

Para cada biomaterial em estudo foram utilizados dois eletrodos de trabalho, um

constituido do metal base e o outro da região de solda. Para promover o contato

elétrico entre o equipamento eletroquímico e o corpo de prova, soldou-se neste um

fio de cobre e em seguida, o conjunto foi embutido em resina acrílica.

Após obtido o eletrodo de trabalho, este foi polido mecanicamente com lixas de

granulação de 280 a 1000 mesh, em seguida o polimento com pano embebido em

alumina de granulação de 1,0 a 0,3 ~m, numa politriz elétrica, e foram introduzidos

na célula eletroquímica e mantidos imersos na solução de-NaCI 0,15 moi L-1 (0,9%).

Posteriormente foram submetidos aos ensaios eletoquímicos para estudos

acelerados de corrosão em meio que simulam a agressividade do corpo humano,

que se assemelham a saliva humana -Tabela 5
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Tabela 5 - Concentração dos íons na saliva humana

lon Concentração (mM)

cr

15-24,8

Na+

2,6-13,0

4.6.3 Eletrodo de referência

Como eletrodo de referência foi utilizado o eletrodo de calomelano saturado

(ECS) (Pt,Hg/Hg2CI2/KClsat). O eletrodo de referência foi colocado num

compartimento de polietileno, com a extremidade inferior terminando na forma de

capilar de Luggin-Haber, a fim de minimizar a queda de tensão, devido a resistência

ôhmica, não compensada entre o eletrodo de trabalho e a extremidade do capilar.

4.6.4 - Eletrodo Auxiliar

Como eletrodo auxiliar foi utilizado uma placa de platina de geometria

quadrada, com 2,5 cm de lado e 0,05 cm de espessura e nesta foi soldado um fio

de niquel crômium com 15 cm de comprimento.

4.6.5 - Equipamentos

O procedimento experimental dos ensaios eletroquímicos constou,

basicamente, da montagem da célula eletrolítica conectada a um potenciostato

MQPG-01 interligado a um computador através de uma interface MQI12/8PCC,

fabricados pela empresa Microquímica S/A.
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4.6.6 - Ensaios de polarização potenciodinâmica

A corrosão eletroquímica de um determinado material, num certo meio, pode

ser estudada qualitativamente, quantitativamente ou ambos, por meio das curvas

de polarização. Por meio delas procura-se estabelecer uma relação entre o tipo de

ataque corrosivo (reação de oxidação) que sofre o material e sua resistência à

corrosão.

Após a montagem da célula eletroquímica iniciou-se os ensaios de

polarização potenciodinâmica com velocidades de varredura de O,001V S"1. OS

potenciais foram aplicados através de uma interface que os envia ao potenciostato,

e foram realizados cinco ensaios para cada material estudado; de forma à se obter

uma reprodutibilidade nas curvas.

O potencial é aplicado à célula eletroquímica e a corrente é convertida num

potencial proporcional que é enviado à interface para ser medido. O sinal

proporcional à corrente chega à interface diretamente e, também, após passar por

um ou dois estágios de filtro, conforme selecionado no programa.

O filtro é do tipo passa-baixa com constante de tempo de 0,025 segundos

por estágio. As escalas de corrente são selecionadas através do programa e

permite uma sobrecarga de 60% sem distorção, sendo que acima deste limite os

valores medidos não mais representarão a corrente real.
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

No processo de soldagem o material é exposto a uma variação de

temperatura que implica na fusão deste na região da solda. Após a retirada da fonte

de calor, inicia-se o processo de solidificação do material. A solidificação é uma

transformação de fase que ocorre na passagem do estado líquido para o sólida,

envolvendo uma mudança na estrutura cristalina do metal [5].

Nos metais, a solidificação ocorre através de um processo de nucleação e

crescimento. Se o núcleo se formar no interior do líquido sem a interferência de

agentes externos, diz-se que a nucleação é homogênea. Caso ela se forme na

presença de impurezas ou superfícies externas, como a de um molde, a nucleação

é denominada heterogênea. Este processo de nucleação e crescimento depende

do raio mínimo do núcleo formado e do super-resfriamento a que o material é

submetido [5,57].

A velocidade de resfriamento é um dos fatores mais importantes que afetam

diretamente o processo de solidificação e, conseqüentemente, as caractórísticas

. das microestruturas do metal.

A velocidade de resfriamento [5] da linha de centro da união entre duas

chapas finas de mesma espessura e do mesmo material, considerando um regime

quase estacionáro, pode ser expressa pela equação:

(03)
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Portanto, a velocidade de resfriamento na soldagem depende do aporte de

energia (H) fornecido pela fonte de calor e da temperatura inicial (To ),

preaquecimento, da junta.

Deve-se considerar duas fases distintas no processo de transferência de

calor. Primeiramente, o calor é transferido pela fonte de calor para a peça,

originando a poça fundida. A seguir, o calor é transferido por condução para a

região adjacente à solda, que se encontra à uma temperatura menor. Quanto maior

for a energia de soldagem e o gradiente de temperatura entre a poça fundida e a

região adjacente, maior será a velocidade de resfriamento imposta [9].

O aporte de calor é um elemento essencial à execução da soldagem mas

pode, por outro lado, representar uma fonte de problemas devido à sua influência

direta nas transformações metalúrgicas e nos fenômenos mecâniGQs, como

contração e dilatação, que ocorrem na zona da solda.

Os processos de soldagem por brasagem com maçarico, brasagem com

infravermelho e TIG transferem um grande aporte de calor para a peça a ser

soldada, originando uma maior zona afetada pelo calor-ZAC no metal, e causando

maiores problemas de distorção das peças [4,15]. A soldagem por laser é um

processo que tem como característica uma fonte de calor concentrada e, portanto,

minimiza estes problemas [5,19].

Durante a soldagem, o feixe de laser produz grande intensidade de calor,

em alguns mili-segundos, capaz de fundir o metal-base antes que o calor possa se

difundir para a região adjacente à solda que permanece à temperatura ambiente.

Isto provoca um altíssimo grandiente de temperatura, causando um resfriamento

muito rápidO após a retirada da fonte de calor. Na soldagem por laser pode-se

provocar taxas de resfriamento de 103 a 108 Ks·1 e induzir velocidades de

solidificação de 1 a 10 ms·1 [58].
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5.1 - Titânio Comercialmente Puro

5.1.1 - Análise Química

o resultado da análise química do titânio comercialmente puro é

apresentado na Tabela 6. Analisando a composição química nesta Tabela verifica

se que o Ti cp. pode ser classificado como Grau 1 pela Norma ASTM F67-95 [21].

Tabela 6 - Composição química do Ti c.p. (% em peso).

Elementos NC HFeOTi

Análise Química

0,0010,0214,30 (PPM)0,090,0999,00

ASTM F6795

0,030,100,0150,200,18BALANÇO

5.1.2 - Análise Metalográfica

Do ponto de vista metalúrgico, é muito importante conhecer os fatores que

afetam as propriedades dos materias, tendo em vista que as análises dos

resultados só serão conclusivas se forem conhecidos os fenômenos que agem nas

causas e conseqüências.

As micrografias das figuras 11 a 14 foram obtidas com microscópio óptico

utilizando luz polarizada.

Na Figura 11 tem-se a visualização do cordão de solda no sentido

longitudinal, ao centro, e mostra a distinta microestrutura das regiões do metal base

e do cordão de solda, pode-se observar pequenas porosidades. E será melhor

discutida nas Figuras 12 -14.

A Figura 12 mostra uma micrografia com luz polarizada da microestrutura do

tipo granular na região do metal base do Ti c p.
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Figura 11- Micrografia do Ti c. p. destacando o cordão de solda longitudinal- 500 X

Figura 12 - Microestrutura do Ti c. p. na região do metal base, 200 X.

A Figura 13, apresenta a micrografia do Ti c. p, na região de interface entre

o metal base e a solda, nota-se microestruturas distintas, e nesta interface não

observa-se uma microestrurura que caracterize uma zona afeta pelo calor - ZAC.

Pela análise da Figura 14, observa-se que o cordão de solda apresenta uma

microestrutura mais refinada, com uma morfologia na forma de placas finas, que

u=sc-usp
SERViÇO DE BIBliOTECA

INFORMAÇÃO
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será melhor observada na Figura 17, da micrografia proveniente de microscopia

elementar de varredura MEV.

Figura 13 - Microestrutura do Ti cp. na região de interface metal base/solda, 200 X

Figura 14 - Microestrutura do Ti c.p na região do cordão de solda - 200 X

As Figuras 15 a 17 correspondem às micrografias obtidas por microscopia

eletrônica de varredura-MEV do Ti cp. no metal base e na junta soldada.
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A Figura 15 mostra a micrografia do metal-base do Ti cp. que apresenta

uma microestrutura poligonal monofásica de Ti a.

EHT=20.00 kV WD= 2B rom Mag= 1.00 K X Detector= SE1
10~m ~ Photo NO.=39 22-Jun-1998

Figura 15 - Microestrutura do Ti cp. na região do metal base - 1000X.

EHT=20.00 I<V WD= 26 mm Mag= 500 X Detector= SE1
1011m H Photo No. =42 22-Jun-1998

Figura 16 - Microestrutura na interface do metal base (MB) e cordão de solda (CS)

500X.
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A Figura 16 apresenta as microestruturas do Ti c. p. nas regiões do metal

base e do cordão de solda. De forma semelhante à microscopia óptica nota-se que

as morfologias destas regiões são distintas. No metal base tem-se uma

microestrutura granular, enquanto que na região da solda observa-se uma

microestrutura em forma de placas finas.

A Figura 17 apresenta mais detalhadamente a microestrutura na região do

cordão de solda, que revela uma microestrutura mais refinada, em forma de placas

finas.

EHT=20.00 kV WD= 20 mm Hag= 1.00 K X Datector= SE1
101lm H Photo No.=35 22-Jun-1998

Figura 17 - Microestrutura do Ti c. p. na região do cordão de solda - 1000 X

Esta morfologia de placas finas é característica de microestruturas do tipo

martensítica e é condizente com a alta velocidade de resfriamento imposta pelo

processo, ·que segundo a literatura [22,23,24], pode ser poligonal equiaxial, tipo

Widmansttãten, alfa acicular ou alfa martensítica, de acordo com a ordem crescente

de velocidade de resfriamento.

A transformação martensítica ocorre pelo mecanismo de cisalhamento sem

mudança na composição, e os movimentos atômicos durante esta transformação
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são inferiores a uma distância interatômica.

Na transformação de fase de p-ccc para a-hcp, durante o resfriamento na

soldagem, o mecanismo de cisalhamento introduz altas deformações no reticulado,

causando uma mudança na estrutura da região transformada para uma morfologia

de placas finas, estrutura martensítica, que normalmente apresenta maior dureza

[59].

Foram realizadas também, análises de espectroscopia de espalhamento de

energia dispersiva de raios X - EDX e mapeamento elementar para se verificar nas

microestruturas destas regiões a distribuição dos elementos identificados na análise

de composição química, Tabela 6.

As análises de EDX obtidas para o metal base e o cordão de solda foram

semelhantes, identificando apenas o elemento titânio, uma vez que é o elemento

predominante presente.

A Figura 18 apresenta o difratograma de EDX , mostrando apenas os picos

de difração do titânio.

cpB
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Figura 18 - Análise de EDX do Ti cp.
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Os demais elementos não puderam ser identificados devido à limitação da

técnica de análise quantitativa de composição química por EDX. Este tipo de

análise apresenta como desvantagem a impossibilidade de se detectar pequenas

diferenças de composição, e só é efetiva quando os elementos presentes estão em

concentração superior à 5% em volume [52].

Na Figura 19 tem-se o mapeamento elementar do Ti c. p. na região da

interface metal base e cordão de solda. Nesta Figura observa-se que existe uma

distribuição homogênea do titânio sobre toda esta região.

Os demais elementos que foram identificados na análise química não foram

detectados por esta técnica. Novamente, esta limitação deve-se ao fato de

apresentarem um peso atômico menor do que 5 ou por estarem presentes em

concentração menor que 5%.

Figura 19 - Mapeamento elementar do Ti na interface metal I base cordão de solda

1000X

5.1.3 - Difração de Raios X

Os resultados das análises de difração de raios X do Ti cp. são

apresentadas nas Figuras 20-22. As Figuras 20 e 21 apresentam praticamente os
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mesmos espectros de difração, correspondente aos picos da fase alfa que

apresenta estrutura cristalina.hexagonal compacta (hcp).

Na Figura 21 foram identificados dois pequenos picos como sendo da fase

titânio beta-Tip e um pico maior, próximo de 38°, em que houve uma sobreposição

dos picos de Tia e Tip. O principal pico de difração do Tip e o segundo pico de

difração do Tia situam-se próximos a 38°, ocasionando, portanto, uma

sobreposição destes no difratograma.

Este fato pode ser melhor observado na Figura 22 na qual tem-se o pico de

38° ampliado para a região da solda.

Nesta figura observa-se que o pico de 38° apresenta-se como um duplo pico

de difração, com picos em 38,38° e 38,48°, que correspondem respectivamente aos

picos das fases Tia e Tip respectivamente [60]. Este resultado confirma a presença

da fase Tip no cordão de solda, formada no resfriamento rápido ao qual a região da

solda foi submetida.
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Figura 20 - Difratograma de raios X do metal base do Ti cp.
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Figura 21 - Difratograma de raios X do cordão de solda do Ti cp.

Figura 22 - Difratograma de raios X ampliado da região do pico de 38° do cordão de

solda.

Deve-se destacar, que apesar de se indentificar o Tip, na difração de raios X

não foi possível observar a presença deste nas micrografias do cordão de solda,

possivelmente por apresentar uma baixa concentração em volume e estar

finamente disperso nesta região.
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5.1.4 - Ensaios de Dureza

Na Figura 23 são apresentados os resultados de dureza da secção

transversal do corpo-de-prova de titânio, realizada conforme a Figura 8, e na Tabela

7, tem-se os valores médios de dureza deste perfil, onde foi possível identificar três

regiões diferentes: metal base, zona afetada pelo calor -ZAC e cordão desolda.

MB
MB

SOLDA ILlNHA 21

, I.I • I I, "

ZAC~: ~+- ZAC

:: ;..: :

: I :

: ~ I
, '
t: I, ,
I ~ I, ,. "

...-" \. :.:
".-/ •.•..• -r.-': ,,' •.-- •.....••••__ I' II I I I

t I I I, ,
: '

100

-500 -400 -300 -200 -100 o 100 200 300 400

450

400

500

5350
J:
'-" 300

~ 250
Ix:

13 200

150

100 200 300

:OfD~ I LINHA '1I. I'
, '\' ,
I I I( I

MB ZAC1 \tZAC MB

, ,
I I I I
I I 1 I
I I I I
I I I II':::, , .

._. I I I I

...•,...•-\ •..-'" -:-....-.-., I I I' '\

•.•••• t I \' •.U "" ••• I I I'
11 1\
I' • I

~

500

450

100

-500 -400 -300 -200 -100 o

150

400

~ 350

~ 300
Ix: 250

13 200

DISTÂNCIA (10-2 mm) DISTÂNCIA (10.2 mm)

(A) Parte superior (B) Parte inferior

Figura 23 - Perfis de dureza da secção transversal com relação ao centro da solda

do Ti c.p., MB = metal base, ZAC = zona afetada pelo calor.

Tabela 7 - Valores médios de dureza da junta soldada

Região Dureza (HV)

Metal-base 199 ± 16

Cordão de solda 421 ± 34

ZAC 229 ± 11

Extensão da ZAC (mm) 0,6

Nota-se na Figura 23 e na Tabela 7 que valor da dureza foi maior no cordão

de solda, diminuindo na ZAC, e atingindo valores menores no metal-base. Nesta
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figura pode-se identificar uma pequena zona afetada pelo calor, aproximadamente

0,6 mm,. na qual a dureza apresenta valores de aproximadamente 250 HV.

Este comportamento está de acordo com a microestrutura do tipo

martensítica encontrada no cordão de solda, que apresenta maior dureza do que a

microestrutura poligonal do metal base.

Wang e Fenton encontraram para o Ti cp. valores de dureza de 130-210 HV,

e portanto os resultados para o metal base estão condizentes com a literatura por

eles revisada [61].

Utilizando o processo de soldagem a laser, Wang e Welsch [16] também

obtiveram uma microestrutura martensítica no cordão de solda com dureza de 420

HV, enquanto que Metezbower [9] obteve uma dureza de 165 HV para o metal base

e de 480 HV para a microestrutura do martensítica do cordão de solda, valores

próximos aos obtidos neste trabalho.

Além disto, está coerente com os resultados obtidos na Difração de raios X,

no qual identificou-se a presença da fase Til3 de dureza maior do que a fase Tia.

[62] .

5.2 - Liga de Ouro

5.2.1 - Análise química

o resultado da análise química da liga de ouro é apresentado na Tabela 8.

Tabela 8 - Composição Química da liga de ouro (% em peso).

Elementos AuPdInAg

Liga de Ouro

53,63 ± 1,5135.63d ± 1,108,15 ±O,772,05 ±O,06



51

A análise de composição química da liga de ouro, foi obtida utilizando

análise por comprimento de onda de difração de raios X-WDX. Comparando-se os

valores da Tabela 8 com a Tabela 3 verifica-se que os teores de ouro e paládio

estão dentro da especificação do fabricante, e que, além destes, foram encontrados

o índio e a prata como elementos de liga.

5.2.2- Análise Metalográfica

As microestruturas obtidas por microscopia óptica para a junta soldada da

liga de ouro são apresentadas nas Figuras 24 ,25, e 27.

A Figura 24 mostra a morfologia da microestrutura na região do metal base.

Pode-se observar nesta figura que a liga de ouro apresenta uma morfologia

granular bifásica, com a presença de pequenos precipitados de (Au,Pd).

A Figura 25, mostra a micrografia da interface entre o metal base e o cordão

de solda. Pode-se observar que o cordão de solda apresenta uma microestrutura

dendrítica, nucleada a partir dos contornos de grão do metal base.

Figura 24 - Micrografia da liga de ouro - metal base - 500 X



52

As Figuras 26 e 27 mostram mais detalhadamente a microestrutura

dendrítica presente na região central do cordão de solda, com aumentos de 500X e

1000X respectivamente.

Figura 25 - Micrografia da interface entre o metal base e cordão de solda - 500 X

Pode-se observar nas figuras 26 e 27 que as dendritas estão distribuidas

uniformemente no cordão de solda, sem uma direção preferêncial de crescimento

definida para os ramos principais e secundários, como observado na solidificação

de limgotes.

Devido ao fato da morfologia dendrítica do cordão de solda apresentar

regiões com microsegregações, ela é mais heterogênea do que a microestrutura

granular do metal base.

As análises metalográficas obtidas com microscopia eletrônica de varredura

MEV para a liga de ouro são apresentadas nas Figuras 28 - 31.

As Figuras 28 e 29 mostram a microestrutura granular do metal base com

diferentes aumentos. Pode-se observar nestas figuras a existência de duas regiões

no interior dos grãos que sofreram uma ação diferenciada do ataque ácido, e a

presença de precipitados (Au-Pd). e porosidades em toda a matriz.



53

Figura 26 - Microestrutura dendrítica no centro do cordão de solda - 500X

Figura 27 - Microestrutura dendrítica no centro do cordão de solda - 1000X.



IQSe EHT=2e.00 kV WD= 25 mm Mag= 1.80 K X Datactor= SEi
le~1U H Photo No.=1 13-Apr-1999
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Figura 28 - Microestrutura da liga de ouro na região do metal base - MEV 1000X.

Figura 29 - Microestrutura da liga de ouro na região do metal base - MEV 2000X.
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A Figura 30, mostra a microestrutura da interface metal base e solda. Pode-

se observar mais detalhadamente as dendrítas nucleadas a partir dos contornos de

grão, e a presença de uma região denominada de zona de ligação entre o metal

base e o centro do cordão de solda.

EHT~2e.ee kV WD~ 36 mm Mag~ 2.ee K X D9t9ctor~ SEi
2~m H Photo KO.~19 29-May-1998

Figura 30 - Microestrutura na interface metal base e solda: cordão de solda,CS;
zona de ligação, ZL; metal base,MB - 2000X.

A Figura 31 destaca a microestrutura do cordão de solda, cujas maiores

dendritas apresentam um braço de 1 a 2 J..l.me um espaçamento entre-dendrítas de

0,2 a 0,5 J..l.m.Estes valores indicam que estas morfologias dendríticas são bastante

refinadas, e portanto devem apresentar composições muito próximas.

Ao contrário de um metal puro, que se solidifica com uma interface plana,

uma liga com solução sólida desenvolve dois tipos de instabilidades como resultado

do super-resfriamento: células e dendritos [54].

Durante a solidificação tem-se na interface sólido!líquido o aparecimento de

projeções de metal solidificado no líquido. A solidificação destas projeções se

desenvolve fora do equilíbrio, ocasionando variações de composição química entre
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o líquido e o sólido, a esse fenômeno se dá o nome de segregação ou

microsegregação [5].

mm Mag= 4.00 K X Datactor= SE1
Photo Ho.=21 29-May-1998

Figura 31 - Microesrutura dendrítica no cordão de solda, - 4000 X

Visto que a transição da estrutura solidificada é devida principalmente à

segregação de soluto na interface sólido/líquido, ela é influenciada não somente

pela concentração de soluto, mas também pela velocidade de resfriamento. A

velocidade de resfriamento depende da velocidade de solidificação ( R) e do

gradiente térmico externo imposto (G) [57], como pode ser observado na Figura 32.

Na medida em que a concentração de soluto aumenta, a interface plana, entre o

sólido e o líquido, se desenvolverá progressivamente de uma morfologia de nódulos

para células, células irregulares e dendritas [5,57]. Estas modificações estão

relacionadas com o decréscimo no tempo de difusão para os solutos segregados.

Foram realizadas análises pontuais de espectroscopia de espalhamento de

energia dispersiva de raios X - EOX e mapeamento elementar para se verificar a

distribuição dos elementos presentes nestas microestruturas.
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o endrítica

oU
Celular

Figura 32 - Condições de crescimento para a transição de celulas e dendritas [57]

Na Figura 33 estão indicados os locais correspondentes às análises

pontuais de EDX nas regiões entre-dendritas (a,b,c) e dendritas (d,e,f).

Figura 33 - Microestrutura dendrítica no cordão de solda com os pontos da análise

de EDX - 4000 X
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Os difratogramas obtidos na análise de EDX para estes pontos foram

semelhantes. Nas Figuras 34-36 tem-se respectivamente os difratogramas da

análise de EDX do pontos a, d e geral da área da Figura 33.

Au

o

Pd

5 20
25 _E.(eV)

Figura 34 - Difratograma da análise de EDX no ponto entre-dendrita (a)

cps
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Figura 35 - Difratograma da análise de EDX no ponto de dendrita (d)
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Figura 36 - Difratograma da análise de EDX na região da solda

A Tabela 9 apresenta os resultados das análises do EDX com padrão de

Cobalto para as regiões de dendrítas, entre-dendrítas e geral da solda, observa-se

que os valores obtidos são estatisticamente semelhantes para as três regiões

analisadas .

Tabela 9 - Valores médios da composição química obtidos por EDX (% em peso)

Elementos Região de dentritaRegião entre dendritasRegião da solda

Au

52,23 ±4,S657,97 ± 1,3254,30 ± 1,96

Pd

30,12 ±2,7633,89 ± 3,8434,12 ± 0,49

In

6,74 ±O,297,86 ± 0,827,84 ±O,18
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Também foram realizadas análise por comprimento de onda de raios X

WDX com a utilização de padrões para a obtenção de um resultado mais preciso da

composição destas regiões e do metal base. Estes resultados são apresentados na

Tabela 10.

Tabela 10 - Valores médios da composição química obtidos porWDX (% em peso)

Element Região deRegião entrePrecipitadosRegião daMetal base

os

dentritadendritas solda

Au

54,71 ± 4,2055,58 ±O,2089,36±2,2055,06 ± 3,0153,63 ± 1,51

Pd

34,88 ± 3,3634,89 ± 0,117,94±1,7434,89 ±2,3835,92 ± 1,10

In

7,88 ±0,797,66 ±0,291,45±O,547,79 ±O,598,15 ±O,77

Ag

2,25 ±0,371.71 ±O,03O,55±O,202,03 ±0,392,05 ±O,06

Cu

-0.06 ±O,01---

Ir

-0.09 ±O,OO0,71±O,01--

Nesta Tabela verifica-se que os teores dos elementos Au, Pd e In são

estatisticamente semelhantes nas quatro regiões analisadas. Nota-se a presença

de pequenos teores de Cu e Ir na região entre dendritas e, ainda, que o teor de

prata nesta região é estatisticamente menor do que no braço de dendrita, devido

provavelmente à microsegregação durante a solidificação.

Os resultados da análise química dos precipitados apresentados na Tabela

10, indicam que estes apresentam ouro e paládio como principais componentes.

Estes precipitados podem ser observados nas Figuras 24, 25,28,e 29

Estes valores próximos das análises pontuais com EDX e WDX são devidos

aos pequenos espaçamentos entre as dendritas que impedem uma análise na

região desejada. Neste tipo de análise a área de material que interage com o feixe

de elétrons tem um diâmetro de aproximadamente 0,5 f.Lm, que conforme
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observado na Figura 35, é praticamente igual ao maior espaçamento entre

dendritas encontrado. Portanto as análises pontuais tendem a abranger pelo menos

uma dendrita e um braço de dendrita, justificando o fato de não se encontrar

maiores variações de solutos como previsto na teoria de solidificação de

microestruturas dendríticas.

A figura 37, mostra a região da interface entre o metal base e o cordão de

solda, onde procedeu-se o mapeamento elementar.

Figura 37 - Região da interface e do metal base e cordão de solda na qual foi

realizada a técnica de mapeamento elementar - MEV 1500X

As figuras 38-40 apresentam os mapeamentos elementar das região

mostrada na figura 37 dos elementos Au, Pd e In respectivamente. Os pontos

brancos correspondem a presença dos elementos mapeados.
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Figura 38 - Microscopia Eletrônica de Varredura - mapeamento do elemento ouro,

1.500X

Figura 39- Microscopia Elementar de Varredura - mapeamento do elemento

paládio, 1500X
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Figura 40 - Microscopia Eletrônica de Varredura - mapeamento do elemento índio

-1500x

o mapeamento elementar também mostrou uma distribuição uniforme

destes elementos sobre todo o material. Verifica-se que não existe diferenciação

detectável por esta análise na distribuição destes elementos devido à limitação que

a técnica oferece, uma véz que as variações de concentração destes elementos é

muito pequena.

5.2.3 - Difração de raios X

Nas Figuras 41 e 42 tem-se os difratogramas obtidos na análise de difração

por raios X do metal base e do cordão de solda da liga de ouro respectivamente.

O difratograma do metal base, Figura 41, mostra picos que correspondem

às ligas Au-Pd e Au-In. Na comparação destes picos obtidos com os difratogramas

padrões do Joint Committee on Powder Diffraction Standarts-JCPDS (601,
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encontrou-se picos que correspondem às fichas do Auln2 (n. 30-0604) e AUgIn4 (n.

3-0939).

7008lO5JO
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Figura 41 Difração de raios X do metal base da liga de ouro

Na comparação dos picos obtidos no difratograma do cordão de solda.

Figura 42. com os difratogramas padrões do JCPDS [50], não encontrou-se

nenhuma ficha que correspondesse a estes picos. Este fato deve-se,

provavelmente. à formação de uma liga isomorfa com esses elementos que formam

uma solução sólida na composição estudada. Este fato pode ser visualizado no

.diagrama de equílibrio de fases do Au-Pd [63] que forma um isomorfo para toda

composição apresentado na Figura 43.

A difração de raios X detecta a presença de constituintes ou fases em teores

maiores do que 5% em volume [52]. Portanto as fases segregadas presentes em

teores menores do que este não puderam ser detectadas por este método de

análise, ou ainda. não existem fichas padrões do JCPDS que possam aferir esta

liga de ouro.

"C' t ~
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Figura 42 Difração de raios X do cordão de solda da liga de ouro.
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Figura 43 - Diagrama de equilíbrio de fase do Au-Pd [63]
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5.2.4 - Dureza

Na Figura 44 e na Tabela 11 são apresentados os resultados de dureza da

secção transversal do corpo-de-prova da liga de ouro. Verifica-se que esta foi

estatisticamente idêntica na ZAC e no metal base.
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Figura 44 - Perfis de dureza da secção transversal com relação ao centro da solda

da liga de ouro, M8 = metal base, ZAC = zona afetada pelo calor.

Tabela 11 - Valores médios de dureza da junta soldada da liga de ouro.

Região Dureza (HV)

Metal-base 196 ± 5

Cordão de solda 103±4

ZAC 205±6

Extensão da ZAC (mm) 0,5
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o metal base e o cordão de solda apresentaram diferentes resultados de

dureza devido à estas regiões apresentarem microestruturas distintas, granular no

metal base e dendritas na região da solda, como pode ser observado nas Figuras

24-31.

A microestrutura do metal base foi do tipo granular com presença de

precipitados. Esta morfologia é mais homogênea do que a estrutura dendrítica do

cordão de solda e, ainda, os precipitados podem ter contribuido para aumentar a

dureza através de um endurecimento por precipitação.

Wang e Fenton [61] encontraram para ligas de ouro uma faixa bem ampla

de dureza, de 125-240 HV, valores condizentes com os obtidos para o metal base

da liga estudada.

A microestrutura dendrítica do cordão de solda corresponde à uma estrutura

bruta de fusão, a qual tende a apresentar uma dureza menor quando comparada

com a morfologia granular do metal base.

5.3 - Ensaio eletroquímicos

5.3.1 - Curva de polarização potenciodinâmica

A corrosão eletroquímica de um determinado material, num certo meio, pode

ser estudada qualitativamente, quantitativamente ou ambos, por meio das curvas

de polarização. Por meio delas procura-se estabelecer uma relação entre o tipo de

ataque corrosivo (reação de oxidação) que sofre o material e sua resistência à

corrosão.

Nas curvas de polarização para estudos qualitativos de corrosão,

apresentado esquematicamente na Figura 45, podem ocorrer três situações

distintas[56]:
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Figura 45 - Curvas de Polarização

1- Ligas passiváveis - na obtenção das curvas de polarização, num

determinado meio agressivo, o produto de corrosão forma uma filme totalmente

aderente à superfície metálica (passa a fazer parte do eletrodo de trabalho), esse

material interpõe-se entre o eletrodo e o meio, e como conseqüência a velocidade

de corrosão é pequena na região de passivação;

2- Ligas aqui denominadas "pseudo-passiváveis" - na obtenção das curvas

de polarização, parte do produto da corrosão toma-se semi-aderente à superfície

do eletrodo de trabalho e parte desse produto passa para o meio, como

conseqüência a velocidade de corrosão é intermediária nesta região;

3- Ligas não passiváveis - na obtenção das curvas de polarização o produto

de corrosão não é aderente e nem semi-aderente ao eletrodo de trabalho,

passando totalmente para o meio, como conseqüência há um aumento da

velocidade de corrosão.
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É importante salientar que uma mesma liga metálica, pode ser passivável

em um determinado meio agressivo e não passivável ou "pseudo passivável" em

outro meio. Portanto o fenômeno de passivação de uma determinada liga está

diretamente relacionado à reação que ocorre na sua superfície com o meio.

Os biomateriais estudados neste trabalho têm um comportamento semelhante

ao descrito por Tafel [56,57].

Nos processos de corrosão eletroquímica podem ocorrer, simultaneamente,

duas ou mais reações sobre um eletrodo, sendo que uma pode polarizar a outra de

maneira tal que ambas podem assumir um potencial de eletrodo comum,

denominado potencial de corrosão, EcolTe nesta situação ambas as reaçõesI

ocorrem com velocidades iguais, denominada densidade de corrente de corrosão,

1 .
COIT

A icolTpode ser determinada pelo método de polarização linear, também

conhecido como método de Stem-Geary ou de resistência de polarização. Neste

método a icOITé determinada a partir do conhecimento das constantes de Tafel, pa

(coeficiente de Tafel anódico) e pc (coeficiente de Tafel catódico).

Num sistema genérico de corrosão ocorre uma reação de oxidação do

metal, e o processo de dissolução evolui segundo as reações:

X+ Ze- ~Xz-

(04)

(05)

e no qual EcolTe icorrsão definidos pelas polarizações de ativação dessas reações.

O potencial de eletrodo no estudo cinético de qualquer processo é sempre

medido em relação a um eletrodo de referência. O potencial deste eletrodo se

mantém constante, e a corrente flui através da cé\u\a e\etrol\tica, entre o eletrodo de
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trabalho e o contra eletrodo. A sobretensão do eletrodo de trabalho é a diferença

dos potenciais de eletrodo medidos com e sem passagem de corrente:

11= E - Ecorr (06)

A região aparente de Tafel é mostrada esquematicamente na Figura 46 a

seguir.

E(mVJ

Ecorr

Figura 46 - Curva Esquemática - Região Aparente de Tafel

A partir dos dados obtidos na Figura 46, obtêm-se as seguintes relações:

• Para o processo anódico

11a=l3a log iJicorr

ia= icorrexp (2.30311Jl3a)

(07)

(08)



• Para o processo catódico

l1c= ~c 109 iJicorr

ic= icorr exp (2.30311JJ3c)

Como ~i é a diferença entre iae ic tem-se:

(11) ~i= icorr[ exp (2.303~T1/l3a) + exp (2.303~T1/l3c) ]

(12)

pois, ic<O.
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(09)

(10)

Stem e Geary[57], a partir da Equação (12), procuraram uma expressão

mais simples, para icorr, derivando toda a expressão em relação a ~T1, pois a

eletroquímica considera o potencial (sobretensão) como variável independente.

Quando ~T1~O, para faixa de potencial pequena, nas proximidades do

potencial de corrosão, Ecorr,como mostrado na Figura 46, então:

(d~i/d~T1)t>ll-Xl= icorr[2.303/l3a exp(2.303~T1/l3a)+2.303/l3c exp(2.303~T1/l3c)] (13)

(d~i/d~T1)t>1l4o= 2.303 icorr( 1/l3a + 1/l3c ) (14)

icorr= l3al3c12.303 (l3a + I3c ) [ (d~i1d~T1)t>1l4o] (15)

1/(d~i/d~T1)t>1l-Xl= Resistência de polarização = Rp (16)

icorr= l3al3c12.303 (l3a + ~c ) (1/Rp) (17)



72

A resistência de polarização é determinada utilizando-se os dados

fornecidos pela curva de micropolarização, mostrada esquematicamente na Figura

47.

Assim,

(18)

(19)

(20)

Portanto, a expressão que foi utilizada neste trabalho para determinar i ,corr

está descrita pela Equação (17), que depende do conhecimento de ~a, ~c e Rp.

(+)

1JN

Figura 47 - Curva Esquemática de Micropolarização
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5.3.2 - Titânio comercialmente puro

A Figura 48 apresenta comparativamente os resultados provenientes dos

ensaios eletroquímicos para o Ti c.p., no metal base (I) e na região da solda (11).

Com reprodutibilidade de 80% dos dêz ensaios executados. As curvas de

polarização obtidas para essas regiões mostraram valores de potencial de corrosão

numa faixa entre -0,106 V e -0,088 V. As regiões estudadas apresentaram uma

diferença de comportamento principalmente nas regiões anódicas, onde pode

ocorrer a passivação destes materiais.

{Il
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cn U 1,5W
~
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0,0
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0,11

10 100 1000 10000 100000

VJJA cm-2

Figura 48 - Curva de polarização potenciodinâmica para o Ti c.p.

(I) metal base, (11)solda

o Ti c.p. na região do metal base (I), Figura 48, apresenta um intervalo de

potencial de 0,085 V até 3 V, onde ocorre o fenômeno de passivação, com uma

variação na densidade de corrente passiva entre 10 e 20 J.1Acm-2. Este
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comportamento é típico para o titânio, indicando que houve a formação de um filme

de óxido que protege a superfície do metal, tomando-o resistente à corrosão em

meios agressivos que contenham íons c1oreto, e estes resultados estão de acordo

com aqueles obtidos por Ramires [64].

A Figura 48 mostra também a curva de polarização para a região da solda

(11)que apresenta-se deslocada para direita, com valores de densidade de corrente

mais elevadas, em comparação com aqueles encontrados para o metal base.

Analisando-se a mesma faixa de potencial, de 0,085 V a 3 V, tem-se um grande

aumento da densidade de corrente, de 10 ~cm"2 até 1000 ~cm"2, indicando a

susceptibilidade à corrosão do material soldado no meio estudado. Isto pode ser

atribuído às mudanças microestruturais que o Ti c.p. sofre durante o processo de

soldagem, como observado nas Figuras 12-17.

Devido ao fato da transformação martensítica introduzir um acréscimo na

energia de deformação interna do sistema, a microestrutura da região da solda

apresenta maior energia interna do que a microestrutura granular do metal base, o

que pode ser a causa da menor resistência à corrosão desta região [36].

A Tabela 12 apresenta os resultados provenientes das curvas de

polarização para o titânio c.p., metal base e região da solda.

Verifica-se nesta Tabela que o Ti c.p. metal base possui um potencial de

corrosão em tomo de -0.106 V e uma corrente de corrosão bastante baixa próxima

a 0.1 ~ cm"2. A resistência de polarização, 45 kO, está de acordo com o previsto

para materiais resistentes a corrosão [64].

A Tabela 12 apresenta para o titânio c.p.-solda, um potencial de corrosão de -0.08

V, uma corrente de corrosão em tomo de 8.7 ~ cm"2, e uma resistência de

polarização em tomo de 4 1CÍ2. Estes valores indicam uma maior velocidade de

corrosão para o cordão de solda do que para o metal base e são consistentes uma
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vez que quanto menor a corrente de corrosão menor será a velocidade do processo

corrosivo.

Tabela.12 - Dados provenientes das curvas de polarização para o Ti c.p.

Ti c.p. EcorricorrRp

V

J1A cm-2kn

Metal base

-0.1060.146,10

Região da solda

-0.0888.74,43

5.3.3 - Liga de ouro

De modo semelhante ao Ti c.p. foi realizado um estudo comparativo de

ensaios eletroquímicos entre as regiões do metal base (I) e da região do cordão de

solda (11),para a liga de ouro, como pode ser observado na Figura 49. Com

reprodutibilidade de 60% dos quatorze ensaios executados.

As curvas de polarização obtidas para essas regiões mostraram valores de

potencial de corrosão numa faixa entre -0,02 V e 0,001 V. As regiões estudadas

apresentaram uma diferença de comportamento principalmente no ramo anódico da

curva.

A liga de ouro na região do metal base (I), apresentou um intervalo de

potencial de -0,02 V até 1,25 V, onde ocorreu o fenômeno de passivação, com uma

variação na densidade de corrente passiva entre 20 e 50 J.LAcm-2• Este

comportamento indica que houve a formação de um filme de óxido que protege a

superfície do metal, tomando-o resistente à corrosão em meios agressivos que

contenham íons c1oreto.Observa-se também nesta faixa de potencial uma variação
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na densidade de corrente, indicando uma possível dissolução seletiva da Ag,

seguido de uma rápida repassivação.

2,2
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Figura 49 Curva de polarização potenciodinâmica para a liga de ouro

(I) metal base, (11)solda

Os elementos que apresentaram maior suceptibilidade à corrosão em ligas

de ouro são a prata e o cobre que apresentam picos característicos de corrente

durante a oxidação [42,65]

Estes resultados também foram encontrados por Brugirardi et ai [66]

trabalhando com ligas de ouro contendo prata e paládio, em meio de saliva artificial,

e este observou que a prata apresenta uma dissolução preferencial em relação ao

paládio.

A Figura 49 mostra também a curva de polarização para a região da solda

(11)que apresenta-se deslocada para direita, para os valores de densidade de

corrente mais elevadas, em comparação com aqueles encontrados para o metal

base. Pode ser observado no ramo anódico da curva que o materia\ se mantem
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ativo com o aumento contínuo da densidade de corrente. Isto indica a maior

susceptibilidade à corrosão da região do cordão de solda no meio estudado.

Este comportamento pode ser interpretado como conseqüência das

diferentes microestruturas causadas pela soldagem a laser que estas duas regiões

apresentam, como observado nas Figuras 24-31.

Devido ao fato da morfologia dendrítica do cordão de solda apresentar

regiões com microsegregações,as quais não foram observadas, ela é mais

heterogênea do que a microestrutura granular do metal base. Estas diferenças de

composição são responsáveis pela menor resistência à corrosão destas regiões

[36].

A Tabela 13 apresenta os dados provenientes da curva de polarização para

a liga de ouro, nas regiões do metal base e região do cordão de solda. Verifica-se

também que a liga de ouro metal base possui um potencial de corrosão de O,03V e

uma corrente de corrosão de 2,83 ~ cm-2 com uma resistência de polarização de

9,70 kn. Estes valores indicam uma maior velocidade de corrosão para o cordão de

solda do que para o metal base e são consistentes uma vez que quanto menor a

corrente de corrosão menor será a velocidade do processo corrosivo.

Tabela 13 - Dados provenientes das curvas de polarização - Liga de ouro.

Liga de ouro Ecorric:orrRp

V

~A cm-2nx104

Metal base

-0,022,839,70

Região da solda

0,00131,201,16
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6 - CONCLUSÕES

As conclusões deste trabalho são:

6.1 -Titânio comercialmente puro

1 - A soldagem por laser do Ti c.p. apresenta uma microestrura martensítíca

no cordão de solda

2 - A microestrutura martensítica é mais refinada e de maior dureza do que a

microestrutura granular do metal base.

3 - A microestrutura martensítica do cordão de solda do Ti cp. é condízente

com a alta taxa de resfriamento proveniente do processo de soldagem a laser.

4 - Por possuir maior energia interna, a microestrutura martensítica do

cordão de solda apresenta uma menor resistência à corrosão do que a

microestrutura granular do metal base no meio estudado.

S- A difração de raios X detectou a presença da fase Til3 na região do

cordão de solda, e contribuiu para os maiores valores de dureza nesta região por

apresentar maior dureza do que a fase Tia.

6 - A ZAC foi pequena, da ordem de 0,6 mm, devido ao feixe concentrado de

alta energia do laser, que fornece um baixo insumo de calor ao metal base.
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6.2 - Liga de ouro - Deva 4

7 - Na soldagem por laser da liga ouro-paládio obteve-se uma

microestrutura dendrítica refinada no cordão de solda.

S - A microestrutura dendrítica é mais heterogênea e de menor dureza do

que a microestrutura granular do metal base.

9- A microestrutura dendrítica refinada do cordão de solda da liga de ouro é

coerente com a alta velocidade de resfriamento imposta na soldagem a laser.

10 - Por ser mais heterogênea, a microestrutura dendrítica do cordão de

solda apresenta uma menor resistência à corrosão do que a microestruturagranular

do metal base no meio estudado.

11 - A ZAC foi pequena, da ordem de 0,5 mm, devido ao feixe concentrado

de alta energia do laser, que fornece um baixo insumo de calor ao metal base.
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7-SUGESTÕESPARATRABALHOSFUTUROS

1 - Estudos eletroquímicos empregando-se voltametria cíclica e de

impedância destas ligas odontológicas.

2 - Aplicação da soldagem a laser em outras ligas odontológicas como ligas

à base de prata, ligas de Ni-Cr e ligas de Cu.

3 - Estudo das propriedades mecânicas e análise de fratura destas ligas

soldadas a laser.

4 - Analisar a formação da fase Tif3 em diferentes velocidades de

resfriamento no Titânio comercialmente puro.
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