
16 BIOSZKŁO NOWEJ GENERACJI 

JAKO SKŁADNIK KOMPOZYTU     

Z HYDROKSYAPATYTEM

J. KOKOSZKA, A. ONYSZKIEWICZ, K. SZYMAŃSKA,  
K.J. BRAMOWSKA, K. CHOLEWA-KOWALSKA, A. ŚLÓSARCZYK, 
M. ŁĄCZKA

AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA, 
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI, 
AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

Streszczenie

Celem badań było wytworzenie kompozytu hy-

droksyapatyt – bioszkło nowej generacji. Badaniom 

poddano kompozyty o różnej zawartości bioszkła 

S2: 2,5%, 5%, 10%, 25% oraz 50%, w których resztę 

składu procentowego stanowił hydroksyapatyt.

Otrzymane próbki zostały scharakteryzowane ze 

względu na skład fazowy, a w celu oceny bioaktyw-

ności przeprowadzono badania in vitro w sztucznym 

osoczu (SBF).

Wykorzystując scanningową mikroskopię elektro-

nową oceniono stan powierzchni materiałów po 7 i 14 

dniach inkubacji w sztucznym osoczu (SBF).

        [Inżynieria Biomateriałów, 73, (2008), 16-18]

Wprowadzenie

Ważną rolę wśród nowoczesnych materiałów implanta-

cyjnych odgrywają materiały bioaktywne zdolne do wytwa-

rzania z żywymi tkankami trwałego chemicznie połączenia. 

Do grupy tych materiałów zalicza się ceramikę na bazie 

fosforanów wapnia oraz bioszkło. Samodzielne stosowanie 

tych materiałów nie jest powszechne w implantacji ze wzglę-

du na ich niską odporność na kruche pękanie. Dlatego też 

poszukuje się skutecznych połączeń tych materiałów. 

W pracy przedstawiono sposób wytworzenia kompozytu 

składającego się z hydroksyapatytu oraz bioszkła nowej 

generacji oraz przeanalizowano proces narastania apatytu 

w symulowanym osoczu ludzkim (SBF) na powierzchni tych 

materiałów po 7 i 14 dniach inkubacji. 

Materiały i metody

Badaniom zostały poddane kompozyty wykonane z 

hydroksyapatytu oraz bioszkła pochodzenia żelowego o 

różnym składzie chemicznym. Wykonano serię próbek 

kompozytu o zawartości bioszkła 2,5%, 5%, 10%, 25% oraz 

50%. Skład procentowy kompozytów oraz warunki obróbki 

termicznej podano w TABELI 1.

Wykorzystano bioszkło S2 wytworzone za pomocą syn-

tezy zol-żel, o wysokiej zawartości 

krzemionki (80% mol. SiO2, 16% mol. 

CaO, 4% mol. P2O5).

Składniki kompozytu poddano  

24-godzinnemu mieszaniu w śro-

dowisku alkoholu propylowego, 

a następnie poddano suszeniu w 

temperaturze 100oC. Z otrzymane-

go materiału wytworzono pastylki 

metodą prasowania jednoosiowego 

pod ciśnieniem 100 MPa. Spiekanie 

pastylek przeprowadzono w tempe-

raturach od 7000C – 13000C. 
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Abstract

The aim of this study was to fabricate a new gene-

ration bio-glass / hydroxyapatite composite. 

Bioceramic composites were synthesized by sin-

tering the powders of hydroxyapatite (HAp) mixed 

directly with an additive of 2.5, 5, 10, 25 and 50 wt.% 

bio-glass, at different temperatures ranging from 700 

to 1300oC. 

The obtained materials were characterised with 

respect to phase composition and SBF test for estima-

tion of their bioactive properties was carried out.

The surfaces of composites were investigated as a 

function of soaking time in simulated body fluid (SBF) 

after 7 and 14 days, using SEM/EDAX analysis.

            [Engineering of Biomaterials, 73, (2008), 16-18]

Introduction

Bioactive materials are a very important group of modern 

implants, which can create the stable connection with living 

organism tissues. These materials are calcium phosphates 

and bio-glass based ceramics. In practice, because of their 

low fracture toughness, these materials are used only in 

none load bearing places. 

In this work powders of HAp and silicate – based glass 

(80% SiO2, 16% CaO, 4% P2O5; S2), prepared by the sol–gel 

method, were sintered at different temperatures ranging 

from 700 to 1300oC.

Based on scanning electron microscope examinations, 

the surface of investigated materials after different times of 

incubation in SBF was observed.

Materials and methods

In the present study, HAp composites containing: 2.5, 5, 

10, 25 and 50 wt.% bioglass additions, were investigated 

over a range of sintering temperatures, to determine their 

phase composition and microstructure. The percentage 

chemical composition of the composites and temperature 

treatment conditions are summarized in TABLE 1.

Using the sol-gel method, the 

S2 powder (high silica glass 80% 

mol. SiO2, 16% mol. CaO, 4% mol. 

P2O5) was prepared.

The HAp and S2 powders were 

prepared by wet ball – milling in 

isopropyl alcohol, for 24 hours, 

and then dried at 100oC. Disc-

shaped samples were pressed 

uni-axially at 100 MPa. The 

obtain samples were sintered at 

temperatures of 700, 800, 900, 

1000, 1100, 1200 and 1300oC. 

Skład procentowy kompozytu /
Percentage composition of the 

composite

Temperatury spiekania /
Sintering temperatures

2.5% S2 / 97.5% HAp
5% S2 / 95% HAp

10% S2 / 90% HAp
700 – 1100oC

25% S2 / 75% HAp
50% S2 / 50% HAp

900 – 1300oC

TABLE 1. Skład procentowy kompozytu oraz 
temperatury spiekania.
TABLE 1. Percentage composition of the 
composite and sintering temperatures.



17Otrzymane próbki zostały scharakteryzowane pod 

względem składu fazowego, a także w celu oceny bioak-

tywności przeprowadzono badania in vivo w sztucznym 

osoczu (SBF).

Wyniki badań

Na podstawie dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz badań 

w podczerwieni (FTIR) wywnioskowano, iż w temperaturach 

powyżej 1100oC zachodzi krystalizacja bioszkła w kierunku 

krzemianów wapnia, a także następuje rozkład hydroksy-

apatytu do fosforanu wapnia (RYS.1).

Otrzymane spieki poddane zostały badaniu w symulo-

wanym płynie fizjologicznym SBF w celu określenia stopnia 

bioaktywności. Dla próbek o okresie inkubacji 7 i 14 dni 

przeprowadzone zostały badania SEM/EDAX. 

   The HAp/S2 powders and the sintered samples were 

characterized by X-ray diffraction (XRD) and a scanning 

electron microscope coupled with energy dispersive X-ray 

analysis (SEM/EDAX). In vitro assay was performed by 

soaking the disks in the simulated body fluid during a period 

of 7 and 14 days.

Results

Based on results of XRD and FTIR analysis we can 

conclude that phase composition of sintered composites 

at temperatures up to 1100oC, were calcium silicate being 

probably a product of bio-glass recrystallization, and calcium 

phosphate - decomposition of HAp. XRD patterns and FTIR 

spectra of the 50% HAp / 50% S2 composite sintered at 

1300oC are shown in FIG.1.

RYS.2. Mikroskopowy obraz powierzchni SEM oraz analiza EDAX materiału kompozytowego 50% S2 / 50% HAp 
wypalanego w 1300oC przed inkubacją w SBF.
FIG.2. Microscope photo (SEM) and EDAX analysis of the surface 50% S2 / 50% HAp composite material sintered 
at temperature of 1300oC before incubation in SBF.

RYS.1. Charakterystyka XRD oraz analiza FTIR kompozytu 50% HAp / 50% S2 dla 1300oC.
FIG.1. XRD characteristics and FTIR analysis of the composite 50% HAp / 50% S2 at 1300oC. 
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Morfologia powierzchni próbki oraz analiza składu dla 

próbki kompozytu 50% S2 / 50% HAp przed oraz po 14 

dniach inkubacji w SBF przedstawione są na RYS.2 i 3.

Na podstawie tej analizy zaobserwowano znaczny wzrost 

stężenia wapnia i fosforu przy obniżeniu/zaniku refleksu 

charakterystycznego dla krzemu, co może świadczyć o 

formowaniu się na powierzchni materiału warstwy fosforanu 

wapnia.

Opierając się na wynikach wcześniejszych badań [5], 

a także biorąc pod uwagę charakterystyczną morfologię 

tworzącej się warstwy powierzchniowej (kuliste, „kalafioro-

wate” formy) można przypuszczać, że warstwę tę stanowi 

hydroksyapatyt.

Wnioski

1. Bioszkło nowej generacji SiO2-CaO-P2O5 może być 

właściwym materiałem wyjściowym do produkcji kompozy-

tów z hydroksyapatytem. 

2. Skład fazowy spieków wskazywał na przekrystalizo-

wanie bioszkła oraz rozkład hydroksyapatytu, zwłaszcza w 

temperaturach powyżej 1100oC.

3. Badania przeprowadzone w SBF oraz analiza SEM/

EDAX wykazały, iż na powierzchni kompozytu narasta 

warstwa fosforanów wapnia, co jednocześnie wskazuje na 

ich bioaktywność. 

Podziękowania

Praca finansowana z działalności statutowej WIMiC AGH. 

Projekt nr 11.11.160.365/2008.

The HAp/S2 composites were examined using SEM/

EDAX analysis after soaking in simulated body fluid (SBF) 

for 7 and 14 days.

SEM observation and EDAX analysis of the 50% HAp / 

50% S2 composite before and after 14 days contact with 

SBF are shown in FIG.2 and 3. The examination proved that 

after 14 days contact with SBF, Ca and P peaks increased, 

with rapid drop of Si peak. This observation suggests that 

hydroxyapatite was probably formed on the surface of the 

sample as a result of being immersed in the simulated 

body fluid.

Conclusions 

1. Bioglass of new generation SiO2-CaO-P2O5 can be 

used as initial materials for obtaining HAp/S2 composites.

2. Phase composition of sinters indicates for bio-glass 

recrystallization and decomposition of hydroxyapatite, par-

ticularly at the temperature of 1100oC.

3. The studies in SBF and SEM/EDAX analysis probed 

that a coat of calcium phosphate grows at the composite 

surface, what also indicates their high bioactivity. 
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