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Streszczenie
Zapotrzebowanie na nowe materiay w dziedzinie medycyny cigle wzrasta. Implanty dugotrwae (endoprotezy stawowe, wszczepy stomatologiczne) wykonywane gównie z metali i ich stopów charakteryzuj si wysokimi wasnociami mechanicznymi lecz niskim poziomem
odpornoci korozyjnej oraz biotolerancji. Jednym ze sposobów zapewnienia odpowiednich wasnoci uytkowych jest zastosowanie implantów kompozytowych, czcych wysokie wasnoci wytrzymaociowe materiau metalicznego z biotolerancj materiaów ceramicznych.
Celem pracy byo wytworzenie oraz analiza wasnoci kompozytów metalowo-ceramicznych wykonanych z mieszaniny proszków stali austenitycznej (316LHD) oraz ceramicznego (hydroksyapatyt).
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METALLIC AND CERAMIC COMPOSITES FOR APPLICATION IN MEDICINE
Demand for new materials in medicine is on the increase. Long-lasting implants (joint prostheses, dentistry implants) made typically
of metals and their alloys are characterized with high mechanical properties, however their corrosion resistance and biocompatibility is
relatively low. One of the methods of ensuring particular functional properties is to employ composite implants, combining improved mechanical properties of metallic material with biocompatibility of ceramic materials.
The work aimed to develop and analyse properties of metallic/ceramic composites made of the mixture of austenitic steel (316LHD)
and ceramic (hydroxyapatite) powders
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Wstp
Dla inynierii materiaowej wanym zadaniem jest poznanie zakresu oraz specyki materiaowych potrzeb medycyny. W protetyce i stomatologii, oprócz aspektu estetycznego, bardzo wan cech jest biokompatybilno stosowanych materiaów [1-3].
W endoprotezoplastyce dy si w gównej mierze do
uzyskania konstrukcji materiaowej o sprystoci zblionej
do sprystoci koci, charakteryzujcej si jednoczenie
wysok biokompatybilnoci oraz odpornoci na korozj
w rodowisku tkanek ludzkich.
Najczciej stosowane materiay do wytwarzania endoprotez to stale austenityczne, stopy tytanu, metale szlachetne, ceramika korundowa i cyrkoniowa [4-7].
Austenityczne stale odporne na korozj stanowi grup
tworzyw metalicznych, które zostay najwczeniej przystosowane do implantowania w organizmie ludzkim. S jednak
szczególnie naraone na zniszczenie wskutek przebiegu procesów korozji napreniowej. Jest to zwizane z ich najnisz, sporód wszystkich stosowanych w medycynie biomateriaów metalicznych, odpornoci na korozj elektrochemiczn w rodowisku pynów ustrojowych oraz nisz ni
np. dla stopów tytanu, skonnoci do samopasywacji. Najbardziej popularn stal jest stal chromowo-niklowo-molibdenowa typu 316L.
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Stosowane w medycynie stale austenityczne chromowo-niklowo-molibdenowe musi charakteryzowa odpowiedni zespó cech - waciwoci mechanicznych i zycznych.
Ze wzgldu na przeznaczenie tych materiaów, dy si do
zwikszenia ich odpornoci na korozj biologiczn. Dziki
bardzo duemu postpowi w inynierii materiaowej, w wyniku opracowania optymalnego skadu chemicznego i fazowego oraz zastosowania metod obróbki cieplnej i plastycznej, osignito wysoki puap waciwoci mechanicznych.
Przez ostatnie lata przedmiotem intensywnych bada
nad zastosowaniem w medycynie s tworzywa ceramiczne.
Atrakcyjne cechy tych tworzyw: wysoka odporno na cieranie, maa gsto waciwa, wytrzymao na ciskanie, powoduj, e wykonuje si z nich np. sztuczne stawy biodrowe.
Z drugiej strony, lite materiay ceramiczne, np. hydroksyapatytowe, maj ograniczone zastosowanie w chirurgii kostnej,
z powodu niewystarczajcych waciwoci mechanicznych,
a przede wszystkim sabej odpornoci na kruche pkanie
Biomateriay ceramiczne, w porównaniu z innymi, charakteryzuje wysoka bioinertno w rodowisku tkankowym
oraz porowato, umoliwiajca wrastanie tkanek, co pozwala uzyska efekt trwaego poczenia pomidzy tkankami a implantem.
Niektóre tkanki czowieka, takie jak koci czy zby, skadaj si w wikszoci (70-97% wag.) z hydroksyapatytu, tak
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wic tworzywa ceramiczne, jako „blisze naturze” mog by
efektywniejsze w zastosowaniach na wszczepy, ni stosowane do tej pory metale czy tworzywa sztuczne. Bioceramika hydroksyapatytowa posiada identyczny ze skadem koci ludzkiej skad chemiczny i fazowy.
Wprowadzenie faz ceramicznych do fazy metalicznej
moe stanowi rozwizanie problemu niedocigni i saboci poszczególnych skadowych materiaowych, pozwalajc tym samym na powstanie implantów o wysokich cechach biofunkcyjnych.
Podstawow korzyci poczenia ceramika-metal jest
zwikszenie odpornoci na pkanie uzyskanego kompozytu w stosunku do ceramicznej osnowy, co zapewnia dodatek plastycznego metalu.
Kompozyty metaliczno-ceramiczne mona otrzyma
w wyniku zastosowania:
– natryskiwania plazmowego (powok materiau ceramicznego nanosi si na powierzchni implantów wykonanych
z materiaów metalicznych),
– metalurgii proszków.

W MEDYCYNIE

Pomiary elektrochemiczne przeprowadzono za pomoc stacji pomiarowej CHI660 (CH Instruments USA), poczonej
z komputerem, w ukadzie trójelektrodowym. Elektrod odniesienia bya nasycona elektroda kalomelowa (NEK), elektrod pomocnicz by drucik platynowy. Badania korozyjne
prowadzono w temperaturze 37°C.

Wyniki bada
Morfologie proszków uytych do wytworzenia kompozytów metaliczno-ceramicznych, przedstawiono na Rys. 1 i 2,
a mikrostruktur spieków na Rys. 3-5.

Materia badawczy
Do bada wykorzystano:
proszek ze stali austenitycznej gatunku AISI 316LHD
o redniej wielkoci czstek 50 μm i skadzie chemicznym: 16,7% Cr, 12,3% Ni, 2,2% Mo, 0,9% Si, 0,.1% Mn,
0,025% C, reszta Fe,
– proszek HA (hydroksyapatyt Ca10(PO4)6(OH)2) o redniej
wielkoci czstek 50 μm, charakteryzujcy si wysokim
stopniem czystoci (powyej 99% wag.): Pb = 0,8 ppm,
As < 1,0 ppm, Cd i Hg < 0,1 ppm oraz stosunkiem Ca/P
= 1,67).
W ramach bada wykonano nastpujce zestawy proszków:
– 100% 316LHD,
– 80% 316LHD + 20% HA,
– 70% 316LHD + 30% HA.
Proces spiekania zosta przeprowadzony metod HP-HT
(ang. High Pressure - High Temperature) w prasie D0044 wyposaonej w komor wyokocinieniow typu Bridgmana przy
cinieniu 4,0 ±0,2 GPa w temperaturze 1250°C w czasie 60 s.

–

Rys. 1. Morfologia proszku hydroksyapatytu.
Fig. 1. Morphology of hydroxyapatite powder.

Metodyka bada
Badania strukturalne proszków oraz spieków wykonano
odpowiednio na mikroskopie skaningowym Jeol JSM oraz na
mikroskopie optycznym Axiovert z cyfrowym zapisem obrazu.
Badania fazowe przeprowadzono na dyfraktometrze rentgenowskim Seifert T-T z lamp Co.
Badanie gstoci oraz ocen stopnia porowatoci przeprowadzono metod waenia w powietrzu i wodzie zgodnie
z norm PN-EN ISO 2738:2001.
W celu okrelenia wasnoci antykorozyjnych materiaów spiekanych zarejestrowano krzywe polaryzacji w roztworze Ringera z szybkoci przemiatania potencjaem równ 10 mVs-1. Na podstawie krzywych polaryzacji wyznaczono parametry okrelajce podatno materiau na korozj
tj.: potencja korozyjny Ekor oraz gsto prdu korozyjnego
ikor. Do zanalizowania odpornoci korozyjnej materiau wykorzystano najbardziej reprezentatywne krzywe polaryzacji.

Rys. 2. Morfologia proszku stali austenitycznej 316LHD.
Fig. 2. Morphology of 316LHD austenitic steel powder.

Proszek ceramiczny charakteryzowa si sferycznym
ksztatem ziaren, natomiast proszek metaliczny – dendrytycznym.
Badania mikrostrukturalne spieków metaliczno-ceramicznych (Rys. 4 i 5) ujawniy obecno dwóch faz: jasnej – austenitycznej oraz ciemnej – hydroksyapatytowej. Na mikrofotograach widoczne s ponadto pory, których ilo wzrasta w przypadku wikszej zawartoci fazy HA, odpowiednio
z 3% dla próbki 80% 316LHD + 20% HA do 14% dla próbki 70% 316LHD + 30% HA. Wyniki bada skadu fazowego
przedstawiono w postaci dyfraktogramów na Rys. 6 i 7. Badania rentgenowskie potwierdziy obserwacje mikrostruktu-

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 62, 1, (2010)

21

A. DUDEK, I. PRZERADA

a)
Rys. 3. Mikrostruktura spiekanej stali austenitycznej.
Fig. 3. Microstructure of sintered austenitic steel.

b)
a)

Rys. 4. Mikrostruktura spieków o skadzie 80% 316L + 20% HA:
a) 100x, b) 500x.
Fig. 4. Microstructure of the sinters composed of 80% 316L + 20%
HA: a) 100x, b) 500x.

Ca10(PO4)6(OH)2 krystalizujcej w ukadzie heksagonalnym
o parametrach komórki a = b = 9,418 nm, c = 6,884 nm i grupie przestrzennej P63/m.
Gstoci spieków przedstawiono w Tabeli 1.
Tabela 1. Zgszczenie spieków.
Table 1. Densication of the sinters.

Spiek

100% 316LHD

80% 316LHD
+ 20% HA

70% 316LHD
+ 30% HA

Gsto
pozorna,
[g/cm3]

6,89±0,30

6,81±0,27

6,25±0,28

b)
Rys. 5. Mikrostruktura spieków o skadzie 70% 316L + 30% HA:
a) 100x, b) 500x.
Fig. 5. Microstructure of the sinters composed of 70% 316L + 30%
HA: a) 100x, b) 500x.

ralne i ujawniy obecno dwóch faz – fazy austenitycznej
oraz fazy hydroksyapatytowej.
Rentgenowska analiza jakociowa ujawnia obecno
fazy austenitycznej CrFeNi o komórce regularnej i parametrach komórki a = b = c = 3,591 nm, oraz fazy HA o wzorze
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Krzywe polaryzacji dla poszczególnych spieków przedstawiono na Rys. 8. W celu zanalizowania odpornoci korozyjnej materiaów spiekanych na bazie proszku stali austenitycznej zarejestrowano krzywe polaryzacji w zakresie
potencjaów od -0,6V do 2,0V wzgldem NEK (nasyconej
elektrody kalomelowej).
Spiekana stal austenityczna, uzyskana ze 100% proszku 316LHD, ulega roztwarzaniu w badanym rodowisku korozyjnym, a warto gstoci prdów przy potencjale 0,6 V
wzgldem nasyconej elektrody kalomelowej dochodzi nawet
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Rys. 6. Dyfraktogram spieków o skadzie 80% 316LHD + 20% HA.
Fig. 6. X-ray diffraction patterns of the sinteres composed of 80%
316LHD + 20% HA
Rys. 8. Krzywe polaryzacji zarejestrowane dla materiaów spiekanych: A) spiek 316 LHD, B) 70% 316LHD + 30% HA, C) 80%
316LHD + 20% HA; roztwór Ringera, szybko przemiatania potencjaem 10 mV s-1.
Fig. 8. Polarization curves of the sintered bodies: A) 316 LHD, B)
70% 316LHD + 30% HA, C) 80% 316LHD + 20% HA; Ringer’s
solution, potential scanning speed 10 mV s-1.

Podzikowanie
Praca naukowa nansowana ze rodków na nauk w latach 2007-2010 jako projekt badawczy Nr 507463733.
Rys. 7. Dyfraktogram spieków o skadzie 70% 316LHD + 30% HA.
Fig. 7. X-ray diffraction patterns of the sinteres composed of70%
316LHD + 30% HA.

do 5,47 mA cm-2. Potencja korozyjny spiekanej stali austenitycznej (100% 316L) w roztworze Ringera wynosi -0,48 V.

Podsumowanie
Porównanie mikrostruktur i wasnoci spiekanej stali austenitycznej bez oraz z dodatkiem fazy ceramicznej (hydroksyapatytu), ujawnio wpyw fazy HA na porowato oraz gsto wykonanych kompozytów metaliczno-ceramicznych.
Struktura uzyskanych spieków jest dwufazowa; ujawniono faz austenityczn oraz faz HA.
Wzbogacenie materiau spiekanego w hydroksyapatyt,
spowodowao przesunicie potencjau korozyjnego w stron
wartoci dodatnich (do -0,37V dla materiau zawierajcego
20% fazy ceramicznej) oraz obnienie wartoci prdów korozyjnych (dla materiau wzbogaconego o 30% HA, warto
ikor jest blisko dwa rzdy wielkoci nisza, w porównaniu do
spieku wykonanego ze 100% proszku stali austenitycznej).
Wyniki bada mona uzna za bardzo obiecujce i speniajce oczekiwania odnonie nowych materiaów w implantologii.
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