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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badaĔ nad krystalizacją szkieá krzemianowo-fosforanowych z ukáadu NaCaPO4-SiO2. Na podstawie badaĔ termicznych (DTA) wykazano, Īe krystalizacja tych szkieá przebiega wieloetapowo. Analiza krzywych DTA pozwoliáa okreĞliü charakterystyczne temperatury dla fazy szklistej. Na tej podstawie opracowano parametry wygrzewania szkieá w piecu gradientowym. Badania strukturalne (XRD, MIR) szkieá wyjĞciowych oraz otrzymanych szkáo-krystalicznych materiaáów pozwalają opisaü przebieg procesu krystalizacji.
Sáowa kluczowe: kierowana krystalizacja, likwacja, szkáa krzemianowo-fosforanowe, dewitry¿kacja

CRYSTALLIZATION OF SILICATE-PHOSPHATE GLASSES FROM THE NaCaPO4-SiO2 SYSTEM
The paper presents results of research on the crystallization of silicate-phosphate glasses from the NaCaPO4-SiO2 system. On the
basis of thermal studies (DTA), it has been shown that crystallization of these glasses was a multistep process. The analysis of DTA curves,
enabled to determine the characteristic temperatures for the glassy phase. On this basis, glass annealing parameters in a gradient furnace
were established. Structural studies (MIR, XRD) of the output glasses and the obtained glass-crystalline materials enable to describe the
crystallization process.
Keywords: Directed crystallization, Liquation, Silicate-phosphate glasses, Devitri¿cation

1. Wprowadzenie
Szkáa z ukáadu NaCaPO4-SiO2 naleĪą do grupy bioaktywnych materiaáów zdolnych do tworzenia wiązaĔ z tkanką Īywą [np. 1-8]. Podstawową wadą materiaáów szklistych
jest ich kruchoĞü, która w praktyce uniemoĪliwia ich wykorzystanie jako materiaáy przenoszące obciąĪenia. W związku
z czym, aby wykorzystaü szkliste biomateriaáy jako implanty
przenoszące obciąĪenia zachodzi koniecznoĞü poprawy ich
wáasnoĞci mechanicznych. MoĪna to osiągnąü poprzez przeprowadzenie czĊĞciowej dewitry¿kacji szkieá w celu otrzymania materiaáów szkáo-krystalicznych, które cechują siĊ znacznie wyĪszą wytrzymaáoĞcią mechaniczną, przy zachowaniu
izotropowoĞci [np. 9, 10]. Dane literaturowe wskazują jednak, Īe pojawienie siĊ faz krystalicznych znacząco obniĪa
bioaktywnoĞü wyjĞciowych szkieá. Stąd teĪ naleĪy zapewniü
moĪliwie peáną kontrolĊ iloĞci oraz rodzaju faz powstających
podczas krystalizacji. Aby prawidáowo przeprowadziü tzw.
kierowaną krystalizacjĊ szkáa konieczna jest szczegóáowa
znajomoĞü zarówno jego struktury i mikrostruktury, a takĪe
wáasnoĞci termicznych. Nasze wczeĞniejsze badania wykazaáy, Īe w szkáach z ukáadu NaCaPO4-SiO2 wystĊpuje zjawisko likwacji – kuliste amor¿czne inkluzje w amor¿cznej matrycy (tzw. likwacja spinodalna) [11-13]. Fazy te róĪnią siĊ
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znacząco skáadem chemicznym, a co za tym idzie i charakterem lokalnego uporządkowania. W związku z czym muszą
one mieü równieĪ róĪne temperatury dewitry¿kacji. MoĪna
zatem doprowadziü do krystalizacji inkluzji przy zachowaniu
amor¿cznoĞci matrycy lub odwrotnie.

2. Preparatyka i metody pomiarowe
Do otrzymania szkieá, których skáady przedstawiono w Tabeli 1, wybrano metodĊ zol-Īel. Jako surowców wprowadzających poszczególne tlenki uĪyto: TEOS (SiO2), H3PO4
(P2O5), Na3PO4Â12H2O (Na2O) i Ca(NO3)2Â4H2O (CaO);
wszystkie cz.d.a. Uzyskane Īele zostaáy wysuszone, a nastĊpnie stopione w tyglach platynowych w temperaturze
1730°C i wylane na páytĊ Īeliwną. Otrzymane materiaáy byáy
nieprzeĨroczyste, o charakterystycznym dla szkieá przeáamie muszlowym. Brak przeĨroczystoĞci Ğwiadczy o niecaákowitym przetopieniu Īeli lub wystĊpowaniu zjawiska likwacji, czyli odmieszania fazowego.
Badania XRD wykonano metodą proszkową (DSH) za
pomocą aparatu PANalytical X’Pert Pro. Warunki pomiaru:
krok 0,008°, czas zliczeĔ 50 s.
Pomiary spektroskopowe w zakresie Ğrodkowej (MIR)
i dalekiej (FIR) podczerwieni przeprowadzono przy uĪyciu

KRYSTALIZACJA SZKIEà KRZEMIANOWO-FOSFORANOWYCH Z UKàADU NaCaPO4-SiO2

Tabela 1. Skáady szkieá.
Table 1. Composition of glasses.
Oznaczenie próbki

Ukáad NaCaPO4-SiO2

I

90% mol. SiO2 · 10% mol. NaCaPO4

II

80% mol. SiO2 · 20% mol. NaCaPO4

III

70% mol. SiO2 · 30% mol. NaCaPO4

IV

60% mol. SiO2 · 40% mol. NaCaPO4

V

50% mol. SiO2 · 50% mol. NaCaPO4

spektrometru fourierowskiego FTS-60MVPC ¿rmy Bio-Rad.
Zastosowano technikĊ transmisyjną; próbki przygotowano
w postaci pastylek w KBr (MIR) lub polietylenie (FIR). Widma zarejestrowano w skali absorbancji przy 256. skanach
i rozdzielczoĞci 4 cm-1.
Do badaĔ mikroskopowych z analizą EDX wykorzystano
mikroskop skaningowy Nova Nano SEM 200 z mikroanalizatorem rentgenowskim.

1 przedstawiono krzywą DTA szkáa II. Jak áatwo zauwaĪyü,
krystalizacja szkáa przebiega wielostopniowo – na krzywej
DTA widoczne są dwa wyraĨne piki (826oC i 892oC) związane z krystalizacją matrycy i inkluzji. Badania termiczne pozwoliáy na dobranie parametrów wygrzewania szkáa w piecu
gradientowym. Na Rys. 2 przedstawiono zestawienie widm
MIR szkáa wyjĞciowego (II) oraz szkieá wygrzanych w temperaturach 800, 825, 870 i 890oC. W trakcie wygrzewania
(temperatury 800 oC i 825oC) w pierwszej kolejnoĞci pojawia
siĊ stosunkowo intensywne pasmo przy ok. 575 cm-1. Pasmo to jest charakterystyczne dla drgaĔ zginających O-P-O
w tetraedrach fosforotlenowych [14]. MoĪna z tego wnioskowaü, Īe jako pierwsze krystalizują fazy fosforanowe. Nasze

3. Wyniki i dyskusja
Przeprowadzone badania rentgenogra¿czne otrzymanych materiaáów pozwoliáy stwierdziü, Īe wszystkie uzyskane próbki są amor¿czne. O amor¿cznoĞci tych materiaáów
Ğwiadczyá brak reÀeksów na dyfraktogramach oraz wystĊpujące jedynie podniesione táo (tzw. ,,amor¿czne halo”) w zakresie kątów 2T wynoszącym 10-30°.
Aby potwierdziü wyniki badaĔ rentgenogra¿cznych, wykonano dodatkowo pomiary w dalekiej podczerwieni (FIR).
Na widmach FIR nie wystĊpują ostre pasma, co Ğwiadczy
o braku uporządkowania dalekiego zasiĊgu i jednoznacznie potwierdza peáną amor¿cznoĞü otrzymanych szkieá. Zatem nieprzeĨroczystoĞü otrzymanych materiaáów związana
jest najprawdopodobniej z wystĊpowaniem zjawiska likwacji. We wszystkich szkáach poddanych badaniom na mikroskopie skaningowym stwierdzono istnienie zjawiska likwacji, co táumaczy ich nieprzeĨroczystoĞü [11-13].
Aby prawidáowo przeprowadziü krystalizacjĊ szkieá konieczne jest wykonanie badaĔ termicznych, które pozwalają okreĞliü przede wszystkim tzw. temperaturĊ dewitry¿kacji,
przy której nastĊpuje ich gwaátowna krystalizacja. Na Rys.

Rys. 2. Widma MIR szkáa II przed i po wygrzaniu w odpowiednich
temperaturach.
Fig. 2. MIR spectra of glass II before and after annealing at indicated
temperatures.

Rys. 1. DTA szkáa II.
Fig. 1. DTA of glass II.
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Rys. 3. Dyfraktogramy XRD szkieá wygrzewanych w odpowiednich temperaturach.
Fig. 3. X-ray diffraction patterns of glasses after annealing at indicated temperatures.

wczeĞniejsze badania dotyczące mikrostruktury likwacyjnych szkieá krzemianowo-fosforanowych wykazaáy, Īe matryca szkáa II jest fazą krzemianowo-fosforanowo-wapniową,
natomiast inkluzje są praktycznie czystą fazą krzemianową
[11-13]. MoĪna wiĊc przypuszczaü, Īe jako pierwsza krystalizuje matryca szkáa. Przy dalszym wygrzewaniu (temperatury 870 oC i 890oC) znacznemu wyostrzeniu ulega pasmo
przy ok. 800 cm-1 i pojawiają siĊ dodatkowe pasma przy ok.
610 i 1197 cm-1. Pasma te są charakterystyczne dla niskotemperaturowego krystobalitu [15]. W związku z czym moĪna wnioskowaü, Īe w drugiej kolejnoĞci krystalizuje krystobalit – krystalizują inkluzje.
Wyniki badaĔ spektroskopowych zostaáy potwierdzone badaniami rentgenogra¿cznymi. Na Rys. 3 przedstawiono rentgenogramy szkieá po wygrzewaniu w temperaturach 800, 825, 870 i 890oC. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdziü, Īe na początku krystalizują fazy fosforanowe, natomiast w temperaturze 890oC pojawiają siĊ reÀeksy
charakterystyczne dla niskotemperaturowego krystobalitu.
MoĪna zatem stwierdziü, Īe przy odpowiednio prowadzonej krystalizacji moĪliwe jest doprowadzenie do krystalizacji matrycy przy zachowaniu amor¿cznoĞci inkluzji lub
odwrotnie.

4. Wnioski
Przeprowadzone badania termiczne szkieá krzemianowo-fosforanowych z ukáadu NaCaPO4-SiO2 pozwoliáy wnioskowaü, Īe dewitry¿kacja tych szkieá przebiega wieloetapowo. OkreĞlone na podstawie badaĔ termicznych temperatury dewitry¿kacji umoĪliwiają zaproponowanie schematu wygrzewania szkáa w celu otrzymania szkáo-krystalicznych materiaáów. Badania strukturalne szkieá wygrzewanych w odpowiednich temperaturach dowodzą, Īe w pierwszej kolejnoĞci krystalizuje matryca szkáa (fazy fosforanowe), a nastĊpnie inkluzje (niskotemperaturowy krystobalit).
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