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Streszczenie
Mody¿kacja wáaĞciwoĞci materiaáów metalicznych, poprzez naáoĪenie warstwy krzemianowo-fosforanowej, stwarza moĪliwoĞü znacznej poprawy ich biozgodnoĞci i bioaktywnoĞci. WstĊpną ocenĊ bio-wáaĞciwoĞci warstw umoĪliwiają testy in vitro polegające na termostatowaniu materiaáu w sztucznym osoczu (SBF). Badaniom poddano próbki na podáoĪu ze stopu Ti6Al4V pokryte wielowarstwową powáoką
powstaáą w wyniku naáoĪenia warstw zolu krzemionkowo-tytanowego, a nastĊpnie zolu krzemionkowego z dodatkiem zmiennej zawartoĞci
wapnia lub hydroksyapatytu (Ca10(PO4)6(OH)2). Porównywano próbki przed i po procesie termostatowania. Zestawienie i analiza wyników
badaĔ dyfrakcji rentgenowskiej, spektroskopii w podczerwieni i mikroskopii skaningowej z mikroanalizą rentgenowską pozwala na stwierdzenie, Īe w trakcie termostatowania w SBF na wszystkich przygotowanych podáoĪach narastają fazy zawierające wapĔ. Na warstwach
wzbogaconych w wapĔ obserwuje siĊ narastanie apatytu wapniowego oraz wollastonitu, natomiast na warstwach wzbogaconych w hydroksyapatyt – apatytu wapniowego, przy czym skáad warstwy ma wpáyw zarówno na iloĞü, krystalicznoĞü, jak i na skáad powstającego apatytu.
Sáowa kluczowe: powáoki krzemianowo-fosforanowe, apatyty wapniowe, termostatowanie w SBF

STUDIES ON THE APATITE-SILICATE-PHOSPHATE LAYERS ON METAL SUBSTRATES SOAKED IN SBF
The modi¿cation of metal material properties by depositing silicate-phosphate layers makes it possible to improve biocompatibility and
bioactivity of the resultant material. The in vitro tests in simulated body Àuid (SBF) are useful for the preliminary estimation of material bioactivity. The series of Ti6Al4V alloy materials coated with a silicate-titanate prelayer and a ¿nal silicate layer with the addition of calcium or
hydroxyapatite (Ca10(PO4)6(OH)2) were prepared, and soaked in SBF. The samples before and after soaking were compared. The speci¿cation and comparison of the data results derived from XRD powder diffraction, infrared spectroscopy and electron scanning microscopy show growth of phases containing calcium in all prepared layers. The chemical composition of the layer has inÀuence on amount, crystallinity and type of the formed apatite. The growth of calcium apatite and wollastonite was observed in the case of calcium added layers
while only calcium apatite was present in the case of hydroxyapatite additions.
Keywords: Silicate-phosphate layers, Calcium apatite, SBF soaking

1. WstĊp
BiozgodnoĞü i bioaktywnoĞü są wymogami powszechnie stawianymi biomateriaáom. Wery¿kacja tych wáaĞciwoĞci odbywa siĊ bardzo kosztownymi i czasocháonnymi metodami in vivo, stąd bardzo korzystne wydaje siĊ wstĊpne
oszacowanie przydatnoĞci i selekcjonowanie potencjalnych
biomateriaáów metodą termostatowania w sztucznym osoczu (test in vitro w SBF) [1]. JeĞli w wyniku termostatowania w SBF materiaá nie rozpuszcza siĊ i na powierzchni materiaáu osadza siĊ warstwa o korzystnym skáadzie fazowym
(fosforany wapnia, ewentualnie inne fazy takie jak np.: wollastonit) moĪna siĊ spodziewaü jego pozytywnej reakcji równieĪ w testach in vivo [2].
Biorąc pod uwagĊ potencjalną bioaktywnoĞü warstw mody¿kujących powierzchniĊ metaliczną korzystne jest osadzanie warstw przy pomocy metod niskotemperaturowych

takich jak metoda zol-Īel [3] czy elektroforeza [4]. Powstające w ten sposób warstwy charakteryzują siĊ zazwyczaj
licznymi mikrospĊkaniami tworzącymi siĊ w trakcie obróbki
cieplnej materiaáu. Odsáanianie siĊ powierzchni metalicznej
w wyniku spĊkaĔ moĪna eliminowaü stosując powáoki wielowarstwowe oraz dobierając skáad poszczególnych warstw
[5-7]. Warstwa naáoĪona bezpoĞrednio na podáoĪe metaliczne, stanowiąca powáokĊ przejĞciową, powinna zapewniü jak
najlepszą przyczepnoĞü, natomiast warstwa zewnĊtrzna powinna zapewniaü zdolnoĞü materiaáu do tworzenia miĊdzyfazowego poáączenia implantu z tkanką np. kostną (zwykle poprzez formowanie biologicznie aktywnego hydroksyapatytu
(HAp) na powierzchni implantu) czyli bioaktywnoĞü materiaáu.
Celem pracy byáo porównanie struktury oraz oddziaáywania z SBF (narastania apatytu bądĨ innych faz zawierających wapĔ) powáok o róĪnym skáadzie chemicznych oraz
wytypowanie sposobu nanoszenia warstw o potencjalnych
wáaĞciwoĞciach bioaktywnych.
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2. Eksperyment
Wszystkie powáoki nakáadano na odtáuszczone i wytrawione ksztaátki ze stopu Ti6Al4V. Na powáokĊ przejĞciową (podpowáokĊ) stosowano zol krzemianowo-tytanowy (zol Si-Ti)
przygotowany z organicznych pochodnych krzemu i tytanu:
Si(C2H5)4 i Ti(OC3H7)4 w alkoholu etylowym. Zol Si-Ti nakáadano metodą zanurzeniową dwukrotnie, a nastĊpnie próbki
suszono i poddawano obróbce termicznej w atmosferze argonu w temperaturze 600°C.
Jako materiaá na powáoki wáaĞciwe przygotowano dwa
rodzaje zoli:
– zol krzemianowo-wapniowy (Si-Ca) sporządzony z zolu
Si(C2H5)4 z dodatkiem Ca(NO3)2.4H2O; stosunek molowy
Si:Ca wynosiá od 95:5 do 70:30 (wszystkie skáady wyszczególniono w Tabeli 1);
– zol krzemianowy z dodatkiem hydroksyapatytu (Si-HAp)
sporządzony z zolu Si(C2H5)4 wzbogaconego zawiesiną drobnoziarnistego hydroksyapatytu syntetycznego
(Aldrich) w alkoholu etylowym; proporcje dodatku zawiesiny hydroksyapatytowej byáy dobrane, tak aby utrzymaü
stosunek molowy Si:Ca od 95:5 do 70:30 (skáady wyszczególniono w Tabeli 1).

X`Pert ¿rmy Philips; promieniowanie monochromatyczne
CuKĮ z wykorzystaniem zespoáu optyki wiązki równolegáej
(GID), w skáad którego wchodzą szczeliny Sollera oraz monochromator na wiązce ugiĊtej) i mikroanalizie rentgenowskiej poáączonej z mikroskopowymi obserwacjami morfologii
powierzchni (mikroskop skaningowy JSM – 5400 JEOL z mikroanalizatorem rentgenowskim ¿rmy LINK ISIS seria 300).

Tabela 1. Oznaczenia próbek i skáady otrzymanych powáok.
Table 1. Sample names and composition of the obtained layers.
Nazwa
próbki
z powáoką
Si-Ca

Stosunek
molowy
Si:Ca

Nazwa
próbki
z powáoką Si
- HAp

Stosunek
molowy
Si:Ca

Si
tSi

-

Si
tSi

-

Si05Ca
tSi05Ca

95:5

Si05HAp
tSi05HAp

95:5

Si10Ca
tSi10Ca

90:10

Si10HAp
tSi10HAp

90:10

Si15Ca
tSi15Ca

85:15

Si15HAp
tSi15HAp

85:15

Si20Ca
tSi20Ca

80:20

Si20HAp
tSi20HAp

80:20

Si25Ca
tSi25Ca

75:25

Si25HAp
tSi25HAp

75:25

Si30Ca
tSi30Ca

70:30

Si30HAp
tSi30HAp

70:30

- próbki z powáoką bez dodatku Ca lub HAp traktowano jako próbki odniesienia,
- nazwy próbek termostatowanych poprzedzone są literą „t”.

Zole na powáokĊ wáaĞciwą (Si-Ca lub Si-HAp) nakáadano równieĪ dwukrotnie metodą zanurzeniową, a nastĊpnie
suszono i poddawano obróbce termicznej w atmosferze argonu w temperaturze 600°C. Otrzymane próbki poddawano termostatowaniu w SBF, przygotowanym wg. procedury
zaproponowanej przez Kokubo [8], w temperaturze 37°C,
utrzymując staáe pH roztworu równe 7,3 przez okres 6 tygodni. Opisany powyĪej schemat przygotowania próbek przedstawiono na Rys. 1.
Wszystkie próbki, zarówno przed jak i po procesie termostatowania w SBF, poddano badaniom spektroskopowym w podczerwieni (spektrometr fourierowski BioRad:
MIR-FTS60v), rentgenowskim (dyfraktometr rentgenowski
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Rys. 1. Schemat przygotowania próbek.
Fig. 1. Scheme of the sample preparation.

3. Wyniki pomiarów i dyskusja
Analiza wyników pomiarów XRD dla wszystkich przygotowanych Īeli, poddanych obróbce termicznej w powietrzu,
wykazaáa amor¿cznoĞü otrzymanych materiaáów: caákowity brak reÀeksów na rentgenogramach i charakterystyczny
efekt podniesionego táa („halo”) w zakresie ok. 20-30° (2T).
W przypadku próbek w postaci blaszek ze stopu Ti6Al4V pokrytych wielowarstwowymi powáokami na rentgenogramach
obserwowane są wyáącznie reÀeksy charakterystyczne dla
krystalicznego podáoĪa. Dopiero zmiana kon¿guracji dyfraktometru rentgenowskiego i wykonanie pomiarów w geometrii
staáego kąta padania (grazing incidence diffraction – GID)
umoĪliwiają wyodrĊbnienie reÀeksów związanych z obecnoĞcią powáok. Rentgenowska analiza fazowa wskazuje,
Īe dominującymi w powáokach fazami są sáabokrystaliczne
fosforany wapnia - hydroksyapatyt lub inne fosforany o zbliĪonej strukturze. Dla serii Si**Ca obserwuje siĊ dodatkowo
nieliczne reÀeksy o bardzo niskiej intensywnoĞci związane najprawdopodobniej z obecnoĞcią w powáoce czĊĞciowo zamor¿zowanego wollastonitu; reÀeksy te prawie caákowicie zanikają dla serii tSi**Ca. IntensywnoĞci w maksimum
reÀeksów związanych z obecnoĞcią w powáoce apatytów rosną, zgodnie z przewidywaniami, wraz ze wzrostem zawartoĞci dodatków Ca oraz HAp, przy czym są wiĊksze w przypadku serii Si**HAp. Porównując wyniki XRD-GID dla analogicznych próbek przed i po termostatowaniu w SBF moĪna
stwierdziü, Īe intensywnoĞci w maksimum reÀeksów „apatytowych” nie rosną, a w wiĊkszoĞci nawet maleją dla próbek
po termostatowaniu, co sugerowaáoby brak narastania hydroksyapatytu na powáokach w trakcie tego procesu. Jednak-
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Īe szczegóáowa analiza wyników wykazuje, Īe intensywnoĞci integralne omawianych pasm wyraĨnie wzrastają. Prawdopodobnie w trakcie termostatowania w SBF na powáokach
narasta apatyt o mniejszych wielkoĞciach krystalitów niĪ ten
wprowadzony jako dodatek w serii Si**HAp, jak równieĪ ten
powstaáy w trakcie obróbki termicznej w próbkach Si**Ca.
W celu potwierdzenia powyĪszej hipotezy przeprowadzono
mikroanalizĊ rentgenowską oraz wykonano analizĊ spektroskopową w podczerwieni.
Szczegóáowa analiza wyników EDX zostaáa zaprezentowana na przykáadzie próbek Si20Ca (Rys. 2), tSi20Ca (Rys.
3) oraz Si20HAp (Rys. 4) i tSi20HAp (Rys. 5). W kaĪdym
przypadku wykonywano mikroanalizĊ rentgenowską dla kilku charakterystycznych punktów, a nastĊpnie wybierano
wynik najbardziej reprezentatywny dla danej próbki. ObecnoĞü pików Ğwiadczących o wystĊpowaniu Ti wiązano z zawartoĞcią Ti w nanoszonym na próbki zolu, aczkolwiek nie
da siĊ wykluczyü, Īe czĊĞciowo intensywnoĞü danego piku
jest powiązana z podáoĪem metalicznym. Przy tym zaáoĪeniu
zanik pików charakterystycznych dla Ti w przypadku próbek
po termostatowaniu moĪna interpretowaü jako wynik narastania na powierzchni dobrze kryjącej warstwy fosforanowowapniowej, zwáaszcza Īe równoczeĞnie, w sposób skorelowany, zmniejsza siĊ intensywnoĞü, bądĨ wrĊcz zanika
pik związany z obecnoĞcią Si. RównoczeĞnie obserwu-

a)

b)
Rys. 3. Morfologia powierzchni (a) i widmo EDX (punkt 2) (b) próbki tSi20Ca.
Fig. 3. Morphology (a) and EDX spectrum(point 2) (b) of the tSi20Ca
sample.

a)

b)
Rys. 2. Morfologia powierzchni (a) i widmo EDX (punkt 3) (b) próbki Si20Ca.
Fig. 2. Morphology (a) and EDX spectrum (point 3) (b) of the Si20Ca
sample.

je siĊ wzrost intensywnoĞci pików charakterystycznych dla
Ca oraz P.
Widmo EDX próbki Si20Ca (Rys. 2) charakteryzuje siĊ
obecnoĞcią intensywnych pików Ti i Si, Ğrednio intensywnych pików Ca i P, sáabego piku C oraz bardzo sáabego piku
Al; na widmie EDX próbki po termostatowaniu w SBF (Rys.
3) obserwuje siĊ wyáącznie piki Ca i P oraz sáaby C.
Widmo EDX próbki Si20HAp (Rys. 4) jest analogiczne
do widma próbki Si20Ca, przy czym intensywnoĞü pików Ca
i P jest niĪsza, natomiast pik Al praktycznie zanika; wprowadzony do zolu hydroksyapatyt prawdopodobnie wpáywa
na zwiĊkszenie naprĊĪeĔ w warstwie, a tym samym zwiĊksza iloĞü spĊkaĔ odsáaniających warstwĊ podpowáoki - daje
sáabsze efekty niĪ apatyty powstające w trakcie obróbki termicznej powáoki. Dla próbki po termostatowaniu (Rys. 5)
oprócz intensywnych pików Ca i P obserwuje siĊ wyraĨne
efekty dla Si i Ti.
Wyniki uzyskane dla pozostaáych próbek poszczególnych
serii są analogiczne, przy czym wzrost intensywnoĞci pików
Ca i P jest skorelowany z zawartoĞcią dodatków do zolu Si-Ti:
– dla serii Si**Ca i tSi**Ca w przypadku próbek od 5 do
25 % Ca (30-procentowy dodatek Ca nie powoduje wiĊkszego, obserwowalnego efektu narastania apatytu niĪ
dodatek 25-procentowy);
– dla serii Si**HAp i tSi**HAp w przypadku próbek od 5 do
20 % Ca (25-30-procentowy dodatek HAp nie powoduje
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a)

a)

b)

b)

Rys. 4. Morfologia powierzchni (a) i widmo EDX (punkt 2) (b) próbki Si20HAp.
Fig. 4. Morphology (a) and EDX spectrum (point 2) (b) of the
Si20HAp sample.

Rys. 5. Morfologia powierzchni (a) i widmo EDX (punkt 4) (b) próbki tSi20HAp.
Fig. 5. Morphology (a) and EDX spectrum (point 4) (b) of the tSi20HAp sample.

wiĊkszego, obserwowalnego efektu narastania apatytu
niĪ dodatek 20-procentowy).
Porównanie widm EDX otrzymanych serii próbek przed
i po termostatowaniu w SBF prowadzi do wniosku, Īe wiĊcej
hydroksyapatytu narasta w trakcie termostatowania w SBF
na próbkach serii Si**Ca niĪ serii Si**HAp.
Opracowanie wyników badaĔ spektroskopowych w podczerwieni przeprowadzono analizując efekty na widmach dla
poszczególnych serii próbek, porównując wyniki w przypadku próbek przed i po termostatowaniu w SBF oraz porównując próbki o analogicznych skáadach z róĪnymi dodatkami
(prezentowane serie Si**Ca i Si**HAp o zawartoĞci dodatków 5-20 %), co przedstawiono na Rys. 6 i Rys. 7.
Dodatkowo przeprowadzono obróbkĊ matematyczną
widm w programie BIO-RAD Win-IR polegającą na odjĊciu od siebie parami widm próbek po i przed termostatowaniem w SBF, przyjmując, Īe otrzymany efekt charakteryzuje materiaá osadzony na powáoce w trakcie termostatowania
w SBF. Szczegóáowo przeanalizowano zakres 550-650 cm1
(pasma związane z drganiami P-O w fosforanach) oraz 14001500 cm1 (zakres charakterystyczny dla wĊglanów), natomiast pominiĊto analizĊ zakresu 900-1200 cm1 (nakáadanie
siĊ pasm związanych z drganiami Si-O, P-O i Ti-O). Widma
powáok serii Si**Ca charakteryzują siĊ, w przeciwieĔstwie do

widm serii Si**HAp, obecnoĞcią pasm charakterystycznych
dla grup wĊglanowych (dublet ok. 1420 i 1460 cm-1 ) oraz
brakiem pasma przy ok. 630 cm1 (drgania grupy OH). Przykáadowe zestawienie widm podczerwieni, obejmujące widma syntetycznego krystalicznego HAp, wynik odejmowania
widm dla powáok tSi20HAp i Si20HAp, wynik odejmowania
widm dla powáok tSi20Ca i Si20Ca oraz HAp naturalny, zaprezentowano na Rys. 8.
Apatyt powstający w wyniku termostatowania w SBF na
powáokach Si**HAp ma skáad zbliĪony do hydroksyapatytu syntetycznego przy czym wyniki XRD wskazują na jego
mniejszą krystalicznoĞü. Termostatowanie próbek z powáokami Si**Ca prowadzi do powstawania apatytu zawierającego podstawienia wĊglanowe; apatyt ten jest bardzo sáabokrystaliczny.
Otrzymane warstwy umoĪliwiają narastanie apatytów
wapniowych w trakcie termostatowania w Ğrodowisku sztucznego osocza. Pod kątem poĪądanych potencjalnych wáaĞciwoĞci bioaktywnych korzystniejsze wydają siĊ byü powáoki
z dodatkiem Ca, przy czym optymalna zawartoĞü dodatku
ksztaátuje siĊ w granicach 15-25 % mol. Na powáokach tych
narasta zamor¿zowany apatyt wĊglanowy. Powáoki otrzymane na bazie zolu z dodatkiem HAp, o optymalnej zawartoĞci ok. 15-20 % mol., równieĪ sprzyjają narastaniu apaty-
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Rys. 6. Widma MIR serii próbek Si**Ca - patrząc od góry: 20, 15,
10, 5 % Ca.
Fig. 6. MIR spectra of the Si**Ca sample series, looking from the
top: 20, 15, 10, 5 % Ca.

Rys. 8. Widma MIR: a – syntetyczny, krystaliczny HAp,
b – wynik odejmowania widm dla powáok tSi20HAp i Si20HAp,
c – wynik odejmowania widm dla powáok tSi20Ca i Si20Ca,
d – HAp naturalny.
Fig. 8. MIR spectra of synthetic, crystalline HAp (a), subtraction of
the tSi20HAp and Si20HAp layers (b), subtraction of the tSi20Ca
and Si20Ca layers (c), natural HAp (d).

–

Analiza zachowania siĊ materiaáów powáokowych w trakcie termostatowania w SBF pozwala na wytypowanie
sposobu nanoszenia warstw o potencjalnych wáaĞciwoĞciach bioaktywnych.

PodziĊkowania
Praca zostaáa sfinansowana w ramach projektu nr
11.11.160.113 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
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top: 20, 15, 10, 5 % HAp.
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