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Streszczenie

Warstwy z hydroksyapatytu osadzane były na pod-

łożu ze stopu Ti6Al4V z warstwą buforową TiN metodą 

laserowej ablacji. Dwie tabletki składające się ze spra-

sowanego hydroksyapatytu (HA – Ca10(PO4)6(OH)2) 

i domieszkowanego magnezem hydroksyapatytu 

((Ca,Mg)3(PO4)2, 4% of Mg) zostały poddane ablacji 

laserem ekscymerowym ArF (λ=193nm). Użycie mate-

riałów o różnym składzie umożliwiło ustalenie wpływu 

składu chemicznego tarczy na strukturę osadzanej 

warstwy. Uzyskane warstwy były analizowane za 

pomocą metody dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD). 

Wyniki analizy XRD pokazują, że osadzona warstwa 

z hydroksyapatytu domieszkowanego magnezem 

posiada strukturę polikrystaliczną w przeciwieństwie 

do struktury warstwy osadzonej z czystego hydroksy-

apatytu, która była amorficzna.

Słowa kluczowe: Osadzanie impulsem lasero-

wym, hydroksyapatyt.

     [Inżynieria Biomateriałów, 69-72, (2007), 15-17]

Wprowadzenie

Hydroksyapatyt jest podstawowym mineralnym składni-

kiem zarówno ludzkich kości, jak i zębów. Dlatego materiały 

oparte o hydroksyapatyt są używane jako implanty, bądź 
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Abstract

Hydroxyapatite layers were deposited on Ti6Al4V 

substrates with TiN buffer layers by use of pulsed 

laser deposition method. With this technique two 

pressed pellets consisted of hydroxyapatite (HA 

– Ca10(PO4)6(OH)2) and hydroxyapatite doped with 

magnesium ((Ca,Mg)3(PO4)2, 4% of Mg) were abla-

ted using ArF excimer laser (λ=193 nm). The use of 

different targets enabled to determine the influence of 

target composition on the nature of deposited layers. 

The obtained deposits were characterized by means 

of X-ray diffraction method (XRD). The analysis from 

XRD showed that Mg-doped HA layer had crystalline 

structure and composition of layer deposited from pure 

HA material is characterized by amorphous nature.

Keywords: Pulsed laser deposition, hydroxyapa-

tite, XRD.

      [Engineering of biomaterials, 69-72, (2007), 15-17]

Introduction

Hydroxyapatite is the main mineral component of human 

bone and teeth. Therefore the HA materials on the basis of 

natural and synthetic apatites are used as implants in ortho-

paedia and dentistry. The major applications of hydroxya-

patite are coatings of metallic implants because they can 

form real chemical bonds with surrounding bone tissue [1]. 
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16 pokrycia implantów w ortopedii oraz stomatologii. Podstawo-

wym zastosowaniem materiałów hydroksyapatytowych są 

pokrycia cienkowarstwowe na implantach ze stopów metali 

ze względu na ich zdolność do tworzenia chemicznych wią-

zań z otaczającą je tkanką kostną [1]. Hydroksyapatyt może 

być domieszkowany magnezem w celu zwiększenia stopnia 

krystalizacji osadzanej warstwy a przez to zwiększenia jej 

trwałości oraz biokompatybilności [2].

Spośród wielu technik nanoszenia warstw, osadzanie 

impulsem laserowym jest techniką często stosowaną 

przy osadzaniu hydroksyapatytowych warstw [3]. Metoda 

ta cechuje się dużą prędkością osadzania, jak również 

możliwością precyzyjnej kontroli grubości oraz struktury 

wzrastających warstw. Fizyczne i chemiczne właściwości 

osadzanej warstwy  mogą być kontrolowane poprzez zmianę 

warunków osadzania takich jak: obecność i ciśnienie gazu 

reaktywnego, fluencja impulsu lasera, temperatura podłoża, 

długość fali oraz częstotliwość pracy lasera [4,5].

Celem pracy było ustalenie wpływu obecności domieszki 

magnezu w hydroksyapatycie na process krystalizacji oraz 

składu fazowego osadzanych warstw.

Eksperyment

Dwa materiały oparte o hydroksyapatyt zostały osadzone 

impulsem laserowym przy użyciu ekscymerowego lasera 

impulsowego ArF, działającego na długości fail 193nm  

z częstością pracy 50Hz. Czas trwania impulsu laserowego 

wynosił 20ns, energia impulsu była równa 250 mJ dając 

fluencję na poziomie 7J/cm2. Każda warstwa osadzana 

była przez 35min. Grubość osadzonych warstw wynosiła 

około 3µm co zapewniało brak efektu przenikania materiału 

warstwy buforowej do osadzonych warstw. Jako tarcze użyto 

dwóch tabletek składających się z hydroksyapatytu oraz 

domieszkowanego hydroksyapatytu. Obie próbki były otrzy-

mane jako sprasowany proszek uzyskany mokrą metodą 

dokładnie opisaną w [6]. Tarcze umieszczano w centralnej 

części komory próżniowej. Impuls lasera był ogniskowany na 

tarczy pod kątem 40O względem normalnej do powierzchni 

tarczy. Aby uzyskać jednorodną ablację materiału, podczas 

osadzania tarcza była przesuwana w kierunku pionowym.  

Warstwy osadzane były na podłożu ze stopu Ti6Al4V z 

naniesioną warstwą buforową TiN. W trakcie procesu osa-

dzania podłoże było utrzymywane w stałej, podwyższonej 

temperaturze 600±50OC a ciśnienie powietrza w komorze 

było na poziomie 35Pa. Odległość między tarczą a podłożem 

wynosiła 4cm. 

Hydroxyapatite materials can be combined with magnesium 

in order to improve crystallization of phosphate deposits and 

therefore improve its persistence and biocompatibility [2].

Among many techniques pulsed laser deposition is com-

monly used for producing hydroxyapatite coatings [3]. This 

method is characterized by high deposition rate as well as 

possibility of precise controlling of thickness and composition 

of a growing layer and its composition.

The physical and chemical properties of deposited 

layers can be controlled by changing conditions of PLD 

process such as pressure of ambient gas, laser fluence, 

substrate temperature, wavelength and repetition of laser 

pulses [4,5].

The aim of this paper was to determine the influence of 

presence of magnesium in target on process of crystalliza-

tion and phase composition of deposited layer. 

Experiment

Two hydroxyapatite based materials were deposited by 

means of pulsed excimer ArF laser operating at 193nm with 

pulse repetition of 50Hz. The laser pulse width was 20ns, 

the laser fluence was 7J/cm2 with pulse energy of 250mJ. 

The deposition time was 35min. The thickness of obtained 

films was approximately 3µm what prevented the influence 

of substrate material on deposited layers.

As a targets two hydroxyapatite pellets were used i.e. 

pure hydroxyapatite and hydroxyapatite doped with magne-

sium. All targets were made by pressing powders obtained 

by the wet method described in [6]. 

The targets were placed in central part of vacuum cham-

ber. The laser beam was focused of 40O out of the normal 

surface of the target. During the PLD process targets were 

shifted vertically in order to obtain uniform ablation. All lay-

ers were deposited on Ti6Al4V titanium alloy substrate with 

TiN buffer layer. Substrates were maintained at elevated 

temperature of 600±50OC. The distance between target and 

substrate was 4cm. The deposition process was carried out 

in air atmosphere which pressure was 35Pa.

RYS.1. Dyfraktogramy rentgenowskie warstw osa-

dzonych z: a) hydroksyapatytu, b) domieszkowanego 
magnezem hydroksyapatytu (“s” oznacza materiał 
podłoża).
FIG.1. X-ray diffraction patterns of coatings obtained 
from: a) Ha, b) Mg-doped HA targets (“s” denotes 
titanium alloy substrate).
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Analiza dyfrakcyjna wykazała wyraźny wpływ składu 

tarczy na strukturę polikrystaliczną osadzonych warstw 

(RYS.1). W przypadku warstwy otrzymanej z czystego hy-

droksyapatytu, w okolicy 30O został zarejestrowany szeroki 

pik o dużym natężeniu. Pik ten wskazuje przewagę fazy 

hydroksyapatytu w warstwie, natomiast jego duże posze-

rzenie dowodzi amorficzną strukturę osadzonego materiału. 
Wzór dyfrakcyjny otrzymany dla warstwy osadzonej z do-

mieszkowanego magnezem hydroksyapatytu wykazuje, że 
warstwa składa się prawie wyłącznie z fazy polikrystalicznej. 
W tym przypadku piki odpowiadające hydroksyapatytowi są 
bardzo wąskie.

Podsumowanie

W eksperymencie użyto dwóch materiałów do osadzenia 
różnych warstw. Porównano hydroksyapatyt oraz domiesz-

kowany magnezem hydroksyapatyt aby ustalić wpływ do-

mieszki magnezu na strukturę polikrystaliczną osadzonej 
warstwy. Wykonane badania rentgenograficzne wykazały, 
że warstwa osadzona z czystego hydroksyapatytu zawiera 
dużo fazy amorficznej, w przeciwieństwie do warstwy za-

wierającej magnez, która wykazała skład polikrystaliczny. 
Przeprowadzone badania wykazały, że domieszka magnezu 
sprzyja tworzeniu się fazy polikrystalicznej w osadzanych 
warstwach hydroksyapatytu.
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Results

X-ray diffraction analysis have shown clear influence 
of target composition on polycrystallinity of deposited lay-

ers (FIG.1). In the case of the coating obtained from pure 
HA target the broad and intensive peak around 30O was 
registered. This peak indicates the presence of HA in this 
coating. The broadening of this peak is due to amorphous 
nature of deposited material. The X-ray diffraction pattern 
of the coating obtained using Mg-doped HA target exhibits 
only crystalline phase of material. In this case the visible 
peaks attributed to HA are very narrow.

Summary

Two hydroxyapatite materials were used as a targets 
to deposit different coatings. HA and Mg-doped HA were 
used in order to determine influence of chemical structure 
of material on deposited layer. X-ray diffraction patterns 
revealed that obtained HA layer revealed more amorphous 
character than Mg-doped HA layer. Mg-doped HA layer had 
polycrystalline structure. The experiment reveal that the ad-

dition of magnesium into hydroxyapatite material improve 
crystallinity of deposited layer.
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