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ABSTRACT 

The thermal bone necrosis induced during the drilling process is a frequent phenomenon, which 

contributes to post-operative problems. The frictional heat generated from the contact between 

the drill bit and hole wall, is unavoidable. However, using advanced techniques for acquiring 

thermal data on bone drilling is important to ensure quality during the perforation. The purpose 

of this study is to present two different experimental methods to analyse the drilling conditions 

that generate the lower temperatures, avoiding the occurrence of thermal bone necrosis. Ex-

vivo bovine bones were used to simulate the drilling process considering the effect of drill bit 

diameter, drill speed and feed-rate. Different experiments were performed to assess the 

repeatability of the tests. The results identified the drill bit diameter as the most critical 

parameter for inducing higher temperatures in bone drilling.   

 

RESUMO 

A necrose óssea induzida durante o processo de furação é um fenómeno frequente que contribui 

para problemas pós-operatórios. O calor de fricção gerado pelo contato entre a broca e a 

parede do furo é inevitável. No entanto, a utilização de técnicas avançadas para a obtenção do 

registo térmico durante a furação óssea é importante para a garantia da qualidade durante a 

furação. O objetivo deste estudo é apresentar dois métodos experimentais diferentes para 

analisar as condições de furação que geram as temperaturas mais baixas, evitando a 

ocorrência da necrose óssea. Foram utilizados ossos de bovino ex-vivo para simular o processo 

de furação considerando os efeitos do diâmetro da broca, velocidade de rotação e velocidade 

de avanço. Foram realizados diferentes testes experimentais para avaliar a sua repetibilidade. 

Os resultados identificaram o diâmetro da broca como o parâmetro mais crítico na indução de 

temperaturas mais elevadas durante a furação óssea. 

 
 


