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Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań było wytworzenie 

oraz charakterystyka dwóch rodzajów kompozytów: 

hydroksyapatyt (HA)/bioszkło oraz polimer (PGLA)/

bioszkło. Dodatek bioszkła do matryc: polimerowej i 

hydroksyapatytowej zastosowano w celu modyfikacji 

własności mechanicznych oraz poprawy bioaktyw-

ności wytworzonych kompozytów. Do otrzymania 

kompozytów zastosowano dwa bioszkła pochodzenia 

żelowego S2 (80%mol.SiO2, 16%mol.CaO, 4%mol.

P2O5) oraz A2 (40%mol.SiO2, 54%mol.CaO, 6%mol.

P2O5). Kompozyty hydroksyapatyt/bioszkło zawierały 

10% oraz 50%mas. dodatku bioszkła. Za pomocą 

skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i analizy 

rentgenowskiej (XRD) scharakteryzowano mikrostruk-

turę oraz skład fazowy otrzymanych kompozytów. 

Metoda ultradźwiękowa posłużyła do wyznaczenia 

własności mechanicznych (modułu Younga E) kom-

pozytów. Bioaktywność materiałów została oceniona 

poprzez zmiany morfologii powierzchni próbek po 

kontakcie przez 7 i 14 dni z płynem SBF. Na podstawie 

przeprowadzonych badań określono, iż dodatek 10% 

A2 (E=12,24GPa) oraz 50% S2 (E=15,54GPa) do 

matrycy hydroksyapatytowej wpłynął na podwyższenie 

modułu Younga tych kompozytów w porównaniu do 

samego hydroksyapatytu (E=9,03GPa). Po kontakcie 

ze sztucznym osoczem oceniono, iż tworzenie się 

apatytowej warstwy na powierzchniach kompozytów 

HA/bioszkło było szybsze dla kompozytów z dodat-

kiem bioszkła A2 niż w przypadku S2. 

Wytworzono również kompozyty PGLA/bioszkło, 

w postaci folii otrzymanych poprzez odlewanie na 

szalki Petriego roztworów rozpuszczonych: PGLA 

oraz bioszkła (A2 lub S2). Kompozyty te otrzymano 

przy udziale objętościowym bioszkła 12%, 21% oraz 

33%. Przeprowadzono badania w celu określenia 

własności mechanicznych (wytrzymałość na rozcią-

ganie, moduł Younga) kompozytów oraz testy w płynie 

SBF przez okres 5 i 10 dni. Wyniki badań parametrów 

wytrzymałościowych pokazują, że dodatek, bioszkła 

do matrycy polimerowej powoduje wzrost zarówno 

modułu Younga jak i wytrzymałości na rozciąganie 

tych kompozytów. Po teście w SBF zaobserwowano 

gwałtowne formowanie się warstwy apatytowej na 

powierzchni kompozytów – co wskazuje na wysoką 

bioaktywność otrzymanych materiałów.

[Inżynieria Biomateriałów, 87, (2009), 24-31]

Wprowadzenie

Nowoczesna implantologia stawia coraz wyższe wy-

magania materiałom, przeznaczonym do wykonywania 

implantów. Coraz częściej dąży się do tego, aby materiał, 

pod względem swych właściwości, był zbliżony do naturalnej 
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Abstract

The aim of this study was to prepare and evalu-

ate both HA/bioactive glass and resorbable polymer 

PGLA/bioglass composites. The gel- derived bioglas-

ses were added to HA and PGLA matrix in order to 

modify mechanical properties and improve bioactivity 

of obtained composite materials. We have developed 

two different composites made of hydroxyapatite (HA) 

and gel derived bioglasses designated S2 (80%mol.

SiO2, 16%mol.CaO, 4%mol.P2O5) or A2 (40%mol.

SiO2, 54% mol.CaO, 6%mol.P2O5). Concentration of 

added bioglasses were: 10% and 50 wt.%. Scanning 

electron microscopy and X- ray diffraction were used 

to characterize microstructure and phase composition 

of obtained materials. The elastic properties of HA/bio-

glass composites (Young modulus E) were analyzed 

with the use of pulse ultrasonic technique. The bio-

activity of composites was assessed by determining 

the changes of surfaces morphology of composites 

after soaking in simulated body fluid (SBF) for 7 and 

14 days (test in vitro in SBF). We have determined 

that 10%wt. addition of A2 ( E=12,24GPa) and 50wt. 

% addition of S2 (E=15,54GPa) to the HA matrix 

results in higher Young’s modulus of composites in 

comparison to pure hydroxyapatite ( E=9,03GPa). The 

rate of Ca-P-rich layer formation in SBF was higher 

for HA/bioglass composites containing A2 compared 

to the composites containing S2 bioglass.

Moreover, PGLA/bioglass composites were ma-

nufactured in the form of foils by solvent casting of 

the mixtures: dissolved PGLA and bioactive glass A2 

and S2 particles. Composites containing 12%, 21% 

and 33%vol. of bioactive glass were manufactured. 

Mechanical properties (Rm, E) of composites were 

evaluated as well as in vitro SBF test was conducted 

at 5 and 10 days periods times of incubation in SBF. 

The results of tensile tests show that the addition of 

bioactive glass increases both tensile strength and 

Young’s modulus of the composites. Rapid formation 

of apatite-layer on composite surface after incubation 

in SBF indicates high bioactivity of these materials.

[Engineering of Biomaterials, 87-92, (2009), 24-31]

Introduction

Modern implantology sets increasing requirements for 

materials used to implants production. There is a constant 

trend to demand that the properties of the material are closer 

to the natural bone tissue [1]. Since the presently known 

biomaterials have very differentiated properties, one uses 

for the design of new implant materials, that have to comply 

with defined functions in the living organism, more often the 

properties of two or more materials by making composites of 

them. An interesting solution in this field is the application of 



25tkanki kostnej [1]. Ponieważ znane dotąd biomateriały mają 

bardzo różnorodną charakterystykę, przy projektowaniu 

nowego materiału implantacyjnego, mającego spełniać okre-

ślone funkcje w organizmie żywym, wykorzystuje się coraz 

częściej cechy dwóch lub większej liczby biomateriałów, 

tworząc kompozyty. Jednym z ciekawych rozwiązań w tym 

zakresie jest zastosowanie, jako modyfikatora kompozytów, 

bioszkieł topionych, a ostatnio również, bioszkieł pocho-

dzenia żelowego. Bioszkła wykazują niską wytrzymałość 

mechaniczną, stąd nie mogą być stosowane, jako kostny 

implant tam, gdzie występują duże mechaniczne obciążenia. 

Materiały te posiadają jednak unikalową cechę, jaką jest 

zdolność łączenia się z tkanką kostną poprzez krystalizującą 

na powierzchni bioszkła warstwę hydroksyapatytu. Dlatego 

też bioszkła można stosować, jako składnik kompozytów, 

poprawiający integrację implantu z tkanką macierzystą przy 

jednoczesnej możliwości stymulacji tkanki macierzystej do 

szybszej odbudowy [2-5]. Do tej pory otrzymano i prze-

badano szereg kompozytów, w których bioszkło topione 

zastosowano jako modyfikator metali i stopów [6,7], poli-

merów [8,9], syntetycznego HA [10,11]. Mało jest natomiast 

informacji o wykorzystaniu bioszkieł pochodzenia żelowego, 

jako składnika kompozytów. Należy podkreślić, że bioszkła 

pochodzenia żelowego, ze względu na specyfikę ich syn-

tezy i związaną z tym wysoką aktywność powierzchniową, 

reprezentują materiał o wyższej bioaktywności, niż szkła 

topione [2,12].

Celem niniejszej pracy było wytworzenie kompozytów, 

których osnowę stanowiły dwa rodzaje materiałów o różnej 

resorbowalności:

- niskorozpuszczalny hydroksyapatyt syntetyczny (HA),

- polimer resorbowalny - kopolimer glikolidu z laktydem 

(PGLA)

Do modyfikacji użyto dwa szkła żelowe, różniące się 

pomiędzy sobą zawartościami składników, mających istot-

ny wpływ na własności bioaktywne, a mianowicie SiO2 i 

CaO.

Ceramikę hydroksyapatytową uważa się obecnie za je-

den z najlepszych materiałów implantacyjnych ze względu 

na skład chemiczny i fazowy taki sam, jak w przypadku tkan-

ki kostnej. Dodatkowo hydroksyapatyt jest słabo rozpusz-

czalny i wolno ulega resorpcji w tkankach. Dzięki łatwości 

łączenia z innymi materiałami często wykorzystywany jest, 

jako składnik kompozytów. Połączenie hydroksyapatytu z 

bioszkłem może spowodować podwyższenie bioaktywno-

ści nowo wytworzonego materiału oraz jego parametrów 

mechanicznych.

Poliestry alifatyczne zaliczane są do grupy polimerów 

resorbowalnych. W środowisku tkanek ulegają hydrolizie 

i rozpadają się do związków występujących powszechnie 

w żywych tkankach. Rosnące zainteresowanie medycyny 

tymi materiałami wynika z faktu, iż po spełnieniu swoich 

funkcji terapeutycznych są bezinwazyjnie usuwane z 

organizmu. Do badań został wybrany kopolimer glikolidu 

z laktydem (PGLA). Kombinacja bioszkła z polimerem re-

sorbowalnym może zaowocować wytworzeniem materiału 

o podwyższonych własnościach osteoindukcyjnych oraz 

osteokonduktywnych.

Materiały i metody

Otrzymywanie kompozytów

Do wytworzenia kompozytów hydroksyapatyt/bioszkło 

oraz polimer/bioszkło zastosowano dwa rodzaje szkieł 

bioaktywnych wytworzonych metodą zol – żel [13], których 

składy tlenkowe przedstawione są w TABELI 1.

Składnikami wyjściowymi do produkcji bioszkła były: 

tetraethoksykrzemian (TEOS; Si(OC2H5)4), trietanolan fo-

melted bioglasses and recently also gel-derived bioglasses 

as composite modifiers. Bioglasses exhibit low mechanical 

strength, therefore they cannot be applied as bone implants, 

where high mechanical stress occurs. However, these ma-

terials show a unique property of bonding to the living tissue 

through a crystallizing hydroxyapatite layer on the bioglass 

surface (bioactive materials). Thus, the bioglasses can be 

applied as modifiers of composites that improves the integra-

tion of the implant with the living tissue with simultaneous 

stimulation of tissue to faster regeneration [2-5]. A series 

of composites with melted bioglass as modifier for metals 

and alloys [6,7], polymers [8,9] , synthetic HA [10,11], have 

been obtained and studied. However, there is only little 

information about the application of gel-derived bioglasses 

as composite components. Gel-derived bioglasses have a 

higher bioactivity than melted glasses, because of their high 

surface activity due to the synthesis specificity [2,12].

The aim of this paper is production of composites based 

on two matrix of various resorbability:

- low resorbable synthetic hydroxyapatite (HA)

- resorbable poly(glycolide–co-lactyde) PGLA

As modifiers two gel-derived bioglasses were used with 

various content of components responsible for bioactivity: 

silica oxide SiO2 and calcium oxide CaO.

Nowadays hydroxyapatite ceramics is considered as one 

of the best implant materials due to the chemical and phase 

composition that is identical with those found in bone tissue. 

Additionally hydroxyapatite is poorly soluble and is slowly 

resorbed in the tissue. Owing to the easy bonding with other 

materials it is often used as a composite component. The 

connection of hydroxyapatite with bioglass may increase 

the bioactivity and the mechanical parameters of the newly 

designed material.

Aliphatic polyesters belong to the group of resorbable 

polymers. In tissue environment they are hydrolyzed and 

dissolve into compounds that are commonly present in living 

tissue. The increasing interest of medicine in these materials 

is caused by the fact that after the accomplishment of the 

therapeutic purpose, they are non-invasively removed from 

the organism. In our study the copolymer PGLA has been 

selected. The combination of bioglass with the resorbable 

polymer may result in the production of a material with im-

proved osteoinductive and osteoconductive properties.

Materials and methods

Preparation of composites

For the production of the hydroxyapatite/bioglass and 

polymer/bioglass composites two types of bioactive glasses 

obtained by the sol-gel process [13] were used. The chemi-

cal compositions of the gel-derived bioglasses  are given 

in TABLE 1.

As starting compounds in sol-gel process, tetra-

ethoxysilane (TEOS; Si(OC2H5)4), triethylphosphate 

(TEP; OP(OC2H5)3) and calcium nitrate tetra-hydrate 

(Ca(NO3)2·4H2O) were used. HCl solution was applied as a 

catalyst of the hydrolysis and polycondensation reactions 

[14].

The hydroxyapatite/bioglass composites were prepared 

Skład chemiczny 
bioszkieł

Chemical composition of 
bioglasses

A2 S2
40% SiO2 80% SiO2

54% CaO 16% CaO

6% P2O5 4% P2O5

TABELA 1. Skład che-
miczny bioszkieł A2 i 
S2.
TABLE 1. Chemical com-
position of gel-derived 
bioglasses A2 and S2.
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sforu (TEP; OP(OC2H5)3) oraz czterowodny azotan wapnia 

(Ca(NO3)2·4H2O). Jako katalizatora reakcji hydrolizy i poli-

kondensacji użyto roztworu HCl [14]. 

Kompozyty hydroksyapatyt/bioszkło przygotowywano 

poprzez mieszanie na mokro (w etanolu C2H5OH proszku 

bioszkła (S2 i A2) z hydroksyapatytem (MERCK KGaA, 

Darmstadt, Germany) o uziarnieniu  50µm w młynie kulowym 

przy użyciu mielników cyrkonowych ZrO2). Ujednorodnione, 

przez 24h mieszanki HA i bioszkła poddawane były pra-

sowaniu jednoosiowemu pod ciśnieniem 100MPa, celem 

uzyskania pastylek o średnicy 15mm. Tak przygotowane 

próbki spiekano w temperaturach, uzależnionych od dodatku 

bioszkła. Kompozyty hydroksyapatyt/bioszkło zawierały 

dodatek bioszkieł w ilości 10 i 50% wagowych. Kompozyty 

z 10% zawartością bioszkła spiekano w 1000oC, a z 50% 

zawartością bioszkła w 1300oC (TABELA 2). Temperatury 

spiekania zostały wyznaczone na podstawie badań w mi-

kroskopie wysokotemperaturowym. Jako materiały kontrolne 

przygotowano również pastylki z materiałów bazowych: S2, 

A2 oraz HA.

Zastosowany w doświadczeniu polimer PGLA został 

zsyntetyzowany w Centrum Materiałów Polimerowych i 

Węglowych PAN w Zabrzu. Syntezę kopolimeru prowadzono 

stosując, jako inicjator acetyloacetonian cyrkonu charak-

teryzujący się niską toksycznością [15]. Stosunek molowy 

glikolidu do L- laktydu wynosił 15:85, a masy molowe PGLA: 

Mn=80 kDa i Mw=152 kDa. Kompozyty PGLA/bioszkło zo-

stały wytworzone poprzez wymieszanie rozdrobnionego 

do frakcji <50µm bioszkła z PGLA w chlorku metylenu 

(CH2Cl2) przez 24 godziny, następnie roztwory wylano na 

szalki Petriego i poddano suszeniu w celu odparowania 

rozpuszczalnika. Udział objętościowy bioszkła (S2 i A2) w 

kompozytach wynosił 12%, 21% oraz 33%. 

Charakterystyka kompozytów
Kompozyty hydroksyapatyt/bioszkło scharakteryzowano 

pod względem składu fazowego za pomocą rentgenowskiej 

analizy dyfrakcyjnej (XRD, Philips X’Pert Pro MD), a tak-

że określono morfologię powierzchni przy użyciu analizy 

SEM/EDAX (NOVA 200 NanoSEM, USA). Zbadano również 

gęstość pozorną oraz wyznaczono stałe materiałowe: mo-

duł Younga E , liczbę Poissona µ oraz moduł sztywności G 

kompozytów poprzez pomiar prędkości rozchodzenia się 

fali podłużnej (MT-541) i poprzecznej (UZP-1).

Dla kompozytów polimerowo-ceramicznych PGLA/

bioszkło oraz dla PGLA bez dodatków przeprowadzono 

by mixing of gel-derived bioglass (A2 and S2) powders with 

hydroxyapatite powder (HA) (MERCK KGaA, Darmstadt, 

Germany); in ball mill together with ZrO2 balls and ethanol. 

Fraction of starting powders was below of 50µm. After mixing 

for 24h homogenized mixture were pressed  uniaxially under 

100MPa to form of disk-shaped pellets of 15mm  diameter. 

In this way the green pellets containing 10wt% and 50wt% 

of bioglass additions were obtained. The green pellets were 

sintered  at temperatures depending on the amounts of  

added bioglass. Composites with 10% bioglass were sin-

tered at 1000°C, those with 50% bioglass at 1300oC (TABLE 

2). The sintering temperatures were determined by earlier 

study in  high-temperature microscope. As control samples, 

pellets of basic materials (S2, A2 and HA) were used.

PGLA used in the experiment was synthesized in the 

Centre of Polymer and Carbon Materials (Polish Academy 

of Sciences, Zabrze, Poland). The synthesis of the copoly-

mer was conducted in the presence of low toxic zirconium 

acetylacetonate as a copolymerisation initiator. [15]. The 

molar ratio of glycolide to L-lactide was 15:85, and molecular 

masses of PGLA were Mn=80 kDa and Mw=152 kDa. The 

PGLA/bioglass composites have been produced by mixing 

the bioglass milled into a fraction of <50µm with PGLA in 

dichloromethane (CH2Cl2) for 24 hours, afterwards the solu-

tions were poured onto Petri dishes and dried in order to 

evaporate the solvent. The volume fractions of the bioglass 

(S2 and A2) in the composites were 12%, 21% and 33%.

Method of composite characterization
HA/bioglass composites were characterized with re-

spect to the phase composition (X-ray diffraction XRD, 

Philips X’Pert Pro MD). Moreover, a morphology study of 

the surface was carried out using of SEM/EDAX method 

(NOVA 200 NanoSEM, USA). The apparent density and 

Young’s modulus of the composites was also measured by 

ultrasonic longitudinal (MT-541) and transverse (UZP-1) 

wave propagation.

In the case of the PGLA/bioglass composites measure-

Rodzaj materiału

Material type

Temperatura 
spiekania

Sintering 
temperatu-

res
S2 1300oC
A2 1300oC
HA 1000oC

10%S2/90% HA 1000oC
10%A2/90% HA 1000oC
50%S2/90% HA 1300oC
50%A2/90% HA 1300oC

TABELA 2. Skład pro-
centowy oraz tempera-
tury spiekania kompo-
zytów HA/bioszkło oraz 
materiałów bazowych 
(S2, A2, HA).
TABLE 2. Percentage 
composition and sin-
tering temperatures of 
HA/bioglass compo-
sites and based mate-
rials (S2, A2, HA).

Rodzaj 
materiału

Material 
type

Temperatura 
spiekania

Sintering tem-
peratures

Zawarto!! faz krystalicznych

Phase composition

HA 1000oC
β- TCP 68.2%

HA 31.3%

10%S2/HA 1000oC
!- TCP 96.9%

Kwarc 3.1%

50%S2/HA 1300oC
α-TCP 51.5%

Krystobalit 48.5%

10%A2/HA 1000oC
β-TCP 78.5%

HA 21.5%

50%A2/HA 1300oC
α-TCP 55.4%

Pseudowollastonit 44.6%

TABELA 3. Skład fazowy kompozytów hydroksy-
apatyt/bioszkło. 
TABLE 3. Phase composition of HA and HA/bioglass 
composites after sintering.

Próbka

Sample

G!sto!!

Density !

[g/cm3]

Własno!ci spr!!yste

Elastic properties

µ E [GPa] G[GPa]

S2 1.55 0.139±0.0146.48±0.212.84±0.01
A2 1.71 0.150±0.00110.40±0.124.63±0.16
HA 1.63 0.079±0.0529.03±0.634.18±0.12

10%S2/HA 1.47 0.161±0.0497.47±0.723.21±0.16
50S2%/HA 1.75 0.165±0.01715.54±0.566.66±0.08
10A2%/HA 1.67 0.117±0.04412.24±0.935.48±0.13
50A2%/HA 1.64 0.113±0.0515.37±0.352.41±0.13

TABELA 4. Wyniki badań gęstości i własności 
sprężystych (E, μ, G) materiałów wyjściowych i 
kompozytów HA/bioszkło.
TABLE 4. Results of density and elastic properties 
(E, μ, G) measurements of starting materials and 
HA /bioglass composites.



27ments of mechanical properties: Young’s 

modulus E and tensile strength Rm (Zwick 

1435, Germany), were carried out.

For both composites the in vitro bio-

activity test was conducted. Composites 

were incubated in simulated body fluid 

(SBF) during 7 and 14 days in the case 

of HA/bioglass composites, and during 5 

and 10 days in the case of PGLA/bioglass 

composites. After the incubation periods, 

changes in the morphology of the samples 

surfaces were determined using SEM/

EDAX methods.

Results and discussion

HA/bioglass composites
Phase composition of the HA/bioglass composites and 

pure HA sinter after thermal treatment at 1000 and 1300°C 

are given in TABLE 3.

XRD results indicate that the sintering process is accom-

panied by change of the phase composition of examined  

materials. Following changes are observed: 

- decomposition of the hydroxyapatite into resorbable 

tricalcium phosphate TCP;

- crystallization of bioglasses at 1300°C; results of this 

process is formation of cristobalite in composites containing 

high-silica bioglass (S2) and formation of pseudowallastonite 

CaSiO3 in the case of low-silica glass (A2).

Moreover, during the sintering process at 1300°C the β-

TCP phase transforms into more resorbable α-TCP, which 

can influence the chemical and biological properties of the 

material. 

FIGs.1-3 show the surface morphology of HA and the 

produced HA/bioglass composites after sintering at 1000 

and 1300°C. The thermal treatment of HA at 1000°C has 

produced a microporous material with interconnected pores; 

the grains are sintered, but some cracks of grains are vis-

ible; the latter may be a result of changes of material density 

during HA transformation into TCP (tricalcium phosphate) 

(FIG.1). A similar morphology of sinters is observed  for the 

HA/bioglass S2 and HA/bioglass A2 composites (FIGs.2a, 

2b), but additionally,  fine bioglass particles are visible with 

2-5 µm in size that are weakly bond to the matrix. However, 

the EDAX analyses in the area of the bioglass particles 

have revealed that these particles have a changed chemical 

composition in comparison with the pure glasses (higher 

CaO and P2O5 content), which indicates a reaction between 

bioglass and HA matrix. The addition of 50wt.% of bioglass 

into the HA matrix and increase of the sintering temperature 

up to 1300°C results in better integration of the grains but 

interconnecting porosity is preserved  (FIGs.3a, 3b). Thus, 

the above-mentioned conditions of sintering do not result in 

distinct densification of materials. EDAX analysis indicates 

the contribution of SiO2 containing glassy phase to the 

sintering of HA grains, because various SiO2 concentration 

ranges are detected (FIGs.3a, 3b).

The apparent density and Young’s modulus were also de-

termined for the obtained HA/bioglass composites (TABLE 

4). The results of measurements indicate that the increase of 

S2 bioglass content from 10 to 50wt.% causes an increase of 

the density from 1.47 to 1.75 g/cm3 and the Young’s modulus 

form 7.47 to 15.54GPa. This may indicate the composite 

structure reinforcement, probably due to better sintering 

of the materials and the presence of cristobalite phase. In 

the case of A2 bioglass-based composites, only 10wt %A2 

addition showed higher Young’s modulus compared to pure 

HA; 50wt.% addition of A2 bioglass results in a decrease of 

badania własności me-

chanicznych: modułu 

Younga E oraz wytrzy-

małości na rozciąganie 

Rm (Zwick 1435, Ger-

many).

Dodatkowo, w celu 

określenia wpływu bio-

szkieł na bioaktywność 

materiałów, obydwa 

kompozyty inkubowano 

w symulowanym osoczu 

(SBF); czasy inkubacji 

wynosiły w przypadku 

kompozytów HA/bio-

szkło – 7 i 14 dni, a dla 

kompozytów PGLA/bioszkło - 5 i 10 dni. Po zadanych okre-

sach inkubacji w SBF przeprowadzono analizę SEM/EDAX 

w celu określenia zmian morfologii powierzchni próbek.

Wyniki i dyskusja

Kompozyty HA/bioszkło
Skład fazowy wytworzonych kompozytów HA/bioszkło 

oraz HA bez dodatków, po obróbce termicznej w tempera-

turach 1000 i 1300oC, przedstawiono w TABELI 3.

Wyniki analizy rentgenowskiej wskazują, że procesowi 

spiekania towarzyszą zmiany składu fazowego materiałów 

wyjściowych polegające na:

- rozkładzie hydroksyapatytu w kierunku resorbowalnego 

fosforanu trójwapniowego (TCP);

- krystalizacji bioszkieł w temperaturze 1300oC, prowa-

dzącej do powstania krystobalitu w przypadku dodatku szkła 

wysoko-krzemionkowego S2 i pseudowolastonitu CaSiO3 w 

przypadku szkła nisko-krzemionkowego A2.

Ponadto, przy spiekaniu w temperaturze 1300oC, w kom-

pozycie pojawia się faza α-TCP kosztem β-TCP. Odmiana 

polimorficzna α-TCP jest znacznie bardziej rozpuszczalna 

od β-TCP, co może wpływać na własności chemiczne i 

biologiczne materiału.

RYSUNKI 1-3 przedstawiają morfologię powierzchni HA 

oraz otrzymanych kompozytów HA/bioszkło po spiekaniu 

w temperaturach 1000 i 1300oC. Obróbka termiczna HA w 

temperaturze 1000oC doprowadziła do otrzymania materiału 

mikroporowatego o wzajemnie połączonych porach; ziarna 

są spieczone, jednakże widoczne są wyraźne spękania, 

które mogą być spowodowane  zmianami gęstości materiału 

podczas przemiany HA w β-TCP (RYS.1). Podobny obraz 

otrzymano dla kompozytów HA/bioszkło S2 i HA/bioszkło A2 

(RYS.2a, 2b), przy czym w przypadku materiałów kompo-

zytowych widoczne są drobne ziarna bioszkła o rozmiarach 

2-5 µm, słabo związane z matrycą. Jednakże analiza EDAX, 

przeprowadzona w obszarze cząstek bioszkła, wykazała, że 

cząstki te posiadają zmieniony skład chemiczny w stosunku 

do szkieł wyjściowych (wyższe zawartości CaO i P2O5) co 

wskazywało na reakcje pomiędzy bioszkłem i matrycą HA. 

Dodatek 50%wag. bioszkła do matrycy HA i podwyższenie 

temperatury spiekania do 1300oC spowodowało lepszą 

integrację ziaren przy jednoczesnym zachowaniu mikropo-

rowatości (RYS.3a, 3b). Zatem, stosując opisane warunki 

spiekania, otrzymuje się materiał jedynie częściowo zagęsz-

czony, mikroporowaty. Ponadto analiza EDAX wskazuje na 

udział fazy szklistej, zawierającej SiO2, w spiekaniu ziaren 

HA; świadczy o tym zmieniająca się koncentracja SiO2 w 

różnych, analizowanych obszarach (RYS.3a, 3b).

Otrzymane kompozyty HA/bioszkła scharakteryzowano 

również pod względem ich gęstości pozornej i modułu 

Younga (TAB.4). Przeprowadzone pomiary wskazują, że 

RYS.1 Obraz SEM i analiza EDAX hydroksyapatytu 
spiekanego w temperaturze 1000oC.
FIG.1. SEM and EDAX analyses of pure HA sintered 
at 1000oC .
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zwiększenie zawartości bioszkła S2 z 10 do 50% wagowych 

wywołuje wzrost gęstości od 1,47 do 1,75g/cm3 oraz modułu 

Younga z 7,47 do 15,54 GPa. Wskazuje to na wzmocnie-

nie struktury przy jednoczesnym większym zagęszczenia 

materiału, co może mieć związek z pojawieniem się fazy 

the Young’s modulus to 5.37GPa. Thus, the present of the 

wollastonite phase does not improve the compactness of 

the composite structure. 

RYS.2a). Obraz SEM i analiza EDAX materiału kompozytowego HA/10%S2 spiekanego w temperaturze 1000oC; 
dla porównania przedstawiono analizę EDAX powierzchni bioszkła S2
FIG.2a. SEM and EDAX analyses of HA/10%S2 composite sintered at 1000oC and for comparison EDAX analysis 
of S2 bioglass.

RYS.2b. Obraz SEM i analiza EDAX materiału kompozytowego HA/10%A2 spiekanego w temperaturze 1000oC.
FIG.2b. SEM and EDAX analyses of HA/10%A2 composite sintered at 1000oC

RYS.3a. Obraz SEM i analiza EDAX materiału kompozytowego HA/50%S2 spiekanego w temperaturze 1300oC; 
FIG.3a. SEM and EDAX analyses of HA/50%S2 composites sintered at 1300oC

RYS.b. Obraz SEM i analiza EDAX materiału kompozytowego HA /50%A2 spiekanego w temperaturze 1300oC; 
FIG.3b. SEM and EDAX analyses of HA/50%A2 composites sintered at 1300oC.
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PGLA/bioglass composites
The results of the tensile strength measurements of the 

PGLA/bioglass composites and pure PGLA are shown in 

FIG.4. According to these results all composites have a 

higher Young’s modulus value than PGLA, which may be 

caused by a higher stiffness of the composite structure 

compared to the starting material. 

For PGLA/12%S2, PGLA/21% S2 and PGLA/12% A2 

composites the tensile strength is higher than for the pure 

PGLA sample. This indicates that some bioglass concen-

trations in the composites allow a fabrication of materials 

with parameters comparable to those of natural bones 

(for example tensile strength of  compact bone is close to 

50MPa) [16].

Composite bioactivity under in vitro conditions
The in vitro test in simulated body fluid serves for the 

preliminary estimation of the bioactivity of materials. In 

the test examined materials are incubated in SBF (with 

an ionic composition close to the human body fluid) and 

afterwards the changes occurring on the material surface 

are determined. Seven and 14 days soaking time in SBF 

were applied. The results of SEM and EDAX analyses for 

representative samples are shown in FIGs.5,6. We observed 

only little changes of surface morphology of HA sinters after 

soaking in SBF and the new surface layer began to form 

krystobalitowej w kompozycie. W przypadku kompozytów 

HA z bioszkłem A2 jedynie 10%-owy dodatek bioszkła 

wywołuje wzrost modułu Younga w stosunku do czystego 

HA; dodatek bioszkła A2 w ilości 50%wag. powoduje już 

obniżenie modułu Younga do 5,37GPa. Zatem, obecność 

w kompozycie fazy wollastonitowej nie sprzyja wzmocnieniu 

jego struktury.

Kompozyty PGLA/bioszkło
Wyniki badań wytrzymałościowych, przeprowadzonych 

dla kompozytów PGLA/bioszkło oraz czystego PGLA, 

przedstawione są na RYS.4. Wynika z nich, że w zasadzie 

wszystkie kompozyty charakteryzują się wyższą wartością 

modułu Younga w porównaniu z PGLA, co może być spo-

wodowane większą sztywnością struktury kompozytów niż 

materiału bazowego. 

Dla kompozytów PGLA/12%S2 oraz PGLA/12%A2 

wytrzymałość na rozciąganie jest większa niż dla czystej 

próbki PGLA, co wskazuje, iż niektóre koncentracje bioszkła 

w kompozytach pozwalają na otrzymanie materiałów o 

podobnych parametrach jak naturalna kość (dla przykładu 

dla kości gąbczastej Rm=50MPa).

Ocena bioaktywności kompozytów w warunkach in 

vitro

Do wstępnej oceny bioaktywności materiałów najczęściej 

służy test in vitro w symulowanym osoczu, polegający na 

RYS.4. Własności mechaniczne: a) wytrzymałość na rozciąganie Rm, b) moduł Younga E czystej folii PGLA oraz 
kompozytów PGLA/bioszkło; wartości średnie ± błąd standardowy.
FIG.4. Mechanical properties of PGLA and the PGLA/bioactive glass composites; mean ± standard deviation.

RYS.6. Obserwacje SEM i analiza EDAX powierzchni 
materiału kompozytowego 10% A2/HA spiekanego 
w temperaturze 1000oC po kontakcie z SBF przez 
a).7, b).14 dni.
FIG.6. SEM and EDAX analyses of 10% A2/HA com-
posites sintered at 1000oC after a) 7 and b) 14 days 
incubation in SBF.

RYS.5. Obserwacje SEM i analiza EDAX powierzchni 
HA spiekanego w temperaturze 1000oC po kontakcie 
z SBF przez a).7, b).14 dni. 
FIG.5. SEM and EDAX analyses of HA sintered 
at 1000oC after a) 7 and b) 14 days incubation in 
SBF.



30

inkubacji materiałów w płynie SBF (o składzie jonowym zbli-

żonym do składu ludzkiego osocza) i następnie – na ocenie 

zmian, jakie zaszły na powierzchni biomateriałów po różnych 

czasach inkubacji. Kompozyty HA/bioszkło zanurzono w 

SBF na 7 i 14 dni. Wyniki obserwacji mikroskopowych SEM 

i analizy EDAX dla wybranych próbek przedstawiono na 

RYS.5-6. Badania morfologii spieczonego w temperaturze 

1000oC HA wykazały, że dopiero po 14 dniach inkubacji 

w SBF występują pewne zmiany morfologii powierzchni, 

wskazujące na reakcję materiału z symulowanym osoczem 

(RYS.5). Aktywność powierzchniowa kompozytów z 10% 

dodatkiem bioszkła S2 jest zbliżona do czystego HA (wyniki 

niepublikowane), podczas gdy w przypadku kompozytów 

z udziałem szkła A2 (zarówno w ilości 10% jak i 50%) już 

po 7 dniach inkubacji w SBF wystąpiły wyraźne zmiany 

powierzchniowe, świadczące o utworzeniu się jednolitej 

warstwy o zmienionej morfologii w stosunku do podłoża 

(RYS.6). W przypadku kompozytów HA/bioszkło widoczny 

jest wpływ zastosowanego rodzaju bioszkła (S2, A2): 10% 

dodatek bioszkła A2 wpływa na szybsze formowanie się na 

powierzchni warstwy apatytowej w porównaniu do kompo-

zytów z 10% dodatkiem bioszkła S2.

Otrzymane wyniki wskazują, że dodatek bioszkła o 

wyższej koncentracji CaO (bioszkło A2) bardziej aktywizu-

je powierzchniowo materiał kompozytowy w porównaniu 

ze szkłem S2 (niższa zawartość CaO, wyższa zawartość 

SiO2); aktywność ta polega na intensywnym tworzeniu, 

w kontakcie z symulowanym osoczem, powierzchniowej 

warstwy fosforanów wapnia. Można przypuszczać, że w 

warunkach in vivo, poprzez taką warstwę powierzchniową, 

nastąpi trwałe połączenie implantu z tkanką kostną.

W przypadku kompozytów PGLA/bioszkła przeprowadzo-

no analizę SEM/EDAX morfologii powierzchni przed oraz 

po 5 i 10 dniach inkubacji w płynie SBF (RYS.8). Dla tych 

samych warunków wykonano analizę porównawczą czy-

stego polimeru PGLA bez dodatków (RYS.7). Obserwacje 

mikroskopowe SEM pokazują, że przed inkubacją w SBF 

powierzchnia kompozytów była gładka z niewielkimi wtrą-

ceniami cząsteczek bioszkła, a analiza EDAX wskazywała 

na obecność tlenu i węgla – pochodzących od polimeru 

oraz niewielkich ilości krzemu i wapnia – pochodzących od 

bioszkła. Po 5 i 10 dniach zanurzenia w SBF powierzchnie 

kompozytów były całkowicie pokryte jednorodną nowo 

utworzoną warstwą z widocznymi sferycznymi formami, 

zawierającymi wapń i fosfor (analiza EDAX) (RYS.8). Sto-

sunek Ca : P w warstwie wynosił ok. 1.6, co wskazuje na 

krystalizacje hydroksyapatytu. Materiałem odniesienia była 

czysta, niemodyfikowana folia PGLA, dla której po inkubacji 

w SBF nie zauważono żadnych zmian powierzchni.

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano dwa 

rodzaje kompozytów, w których osnowę stanowią - materiał 

after 14 days incubation in SBF (FIG.5). The surface activity 

of S2-containing (10wt%) composites  was similar  to that 

of HA sinters (result not shown), while HA /A2 composites 

(either 10 or 50wt% of A2 addition) formed surface apatite-

like layer just after 7 days incubation in SBF (FIG.6) and the 

changes of surface morphology were very distinct.  Based 

on the comparison of the effect of various bioglass additions 

(A2 or S2) to the HA matrix we concluded that 10wt% A2 

bioglass addition results in faster apatite-like layer formation 

on the surface of composites compared to S2-containing 

(10wt%) composites. 

Thus, the bioglass addition with higher CaO concentra-

tion (A2 bioglass) activates the surface of the composite 

material more than the composite with S2 bioglass (lower 

CaO content, higher SiO2 content). The activity involves 

an intensive formation of a calcium phosphate layer at the 

surface when in contact with the simulated body fluid. One 

can assume that under in vivo conditions a stable bond of 

the implant with the bone tissue via such a surface layer 

will occur. 

In the case of PGLA/ bioglass composites a SEM/EDAX 

morphology study of the surface has been carried out be-

fore and after 5 and 10 days of incubation in SBF (FIG.8). 

In the same conditions a control study of the pure PGLA 

polymer has been done (FIG.7). The SEM observations 

show that before the incubation in SBF the composite 

surface was smooth with few bioglass particle inclusions. 

The EDAX analysis revealed the presence of oxygen and 

carbon originating from the polymer and of small amounts 

of silicon and calcium originating from the bioglass. After 5 

and 10 days of incubation in SBF the composite surfaces 

were entirely covered by a homogeneous newly formed layer 

with spherical forms containing calcium and phosphorus 

(EDAX analyses). The Ca:P ratio in the layer was ca. 1.6, 

which indicates hydroxyapatite crystallization. In the control 

sample of pure PGLA foil no changes have been observed 

after incubation. 

Summary

As a result of the study two kinds of composites have 

been obtained. These composites have a matrix in form of 

RYS.7. Obraz SEM folii PGLA a) przed inkubacją b) 
po 10 dniach inkubacji w SBF.
FIG.7. SEM observation of pure PGLA a) before and 
b) after 10 days incubation in SBF.

RYS.8. Obserwacje SEM i analiza EDAX powierzchni 
materiału kompozytowego PGLA/12%A2 a) przed 
inkubacją b) po 10 dniach inkubacji w SBF.
FIG.8. SEM observation and EDAX analyses of 
PGLA/12%A2 composite a) before and b) after 10 
days incubation in SBF.



31ceramiczny w postaci częściowo resorbowalnych fosfora-

nów wapnia (HA, TCP) lub resorbowalny polimer PGLA; 

modyfikatorem tych materiałów bazowych są bioszkła po-

chodzenia żelowego o różnym składzie chemicznym (szkło 

wysoko-krzemionkowe S2: SiO2–80%mol.; CaO–16%mol. 

i szkło o niskiej zawartości krzemionki A2: SiO2–40%mol.; 

CaO–54%mol.). Dodatek bioszkieł do fosforanów wapnia 

lub PGLA pozwala na kontrolowanie resorbowalności takich 

materiałów kompozytowych.

Dodatek bioszkieł wpływa ponadto na właściwości me-

chaniczne materiałów kompozytowych; wzmocnienie struk-

tury kompozytu na osnowie HA następuje poprzez dodatek 

bioszkła wysoko-krzemionkowego S2, przypuszczalnie za 

sprawą krystalizacji z fazy szklistej krystobalitu. Obydwa 

bioszkła wysoko- i nisko-krzemionkowego, dodane w ilości 

12%, wpływają na poprawę parametrów mechanicznych 

kompozytów na osnowie polimerowej PGLA.

Dodatek bioszkieł aktywizuje pod względem chemicznym 

powierzchnię materiałów kompozytowych zarówno na osno-

wie HA jak i PGLA, wywołując, w kontakcie z symulowanym 

osoczem, krystalizację powierzchniową HA. Efekt ten, w 

przypadku kompozytów na osnowie HA, jest silniejszy przy 

dodatku szkła o wyższej koncentracji CaO (A2).

Wyniki naszych badań wskazują na możliwość projekto-

wania i wytwarzania nowych materiałów kompozytowych na 

osnowie ceramicznej i polimerowej o kontrolowanym czasie 

resorpcji, kontrolowanych parametrach mechanicznych 

oraz kontrolowanej bioaktywności. Ze względu na swoje 

cechy, materiały te mogą być interesujące dla nowoczesnej 

implantologii, bowiem poprzez zmiany składu kompozytów 

można w szerokim zakresie dostosowywać właściwości 

implantu do konkretnych wymagań.
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partially resorbable calcium phosphates (HA, TCP) or in 

form of the resorbable polymer PGLA. The modifier for these 

starting materials was gel-derived bioglass with different 

chemical composition (high-silica glass S2: SiO2–80mol.%, 

CaO–16mol.% and low-silica glass A2: SiO2–40mol%, CaO 

-54mol%, P2O5-6mol.%). Addition of bioglass to calcium 

phosphate or PGLA matrix can control resorbability of 

composites. 

Bioglass additives influence the mechanical properties 

of composite materials. The strengthening of the composite 

structure based on calcium phosphate matrix is effected by 

the addition of S2 high-silica bioglass, most probably due to 

crystallization of cristobalite from the glass phase.

Both bioglasses, the low and high-silica ones, added into 

the material in an amount of 12%, improve the mechanical 

properties of the composites with the PGLA polymer ma-

trix.

Bioglass additives activate chemically the surface of 

both composite materials with calcium phosphate and 

PGLA matrices, results in a surface crystallization of HA 

after incubation in simulated body fluid SBF. In the case of 

composites with a calcium phosphate matrix this effect is 

stronger when glass is added with a higher concentration 

of CaO (A2).

Our results indicate the possibility for the design and 

production of new composite materials with ceramic and 

polymer matrices with controlled resorption time, controlled 

mechanical properties and controlled bioactivity. Owing to 

their properties, these materials may be interesting for the 

modern implantology, since by changing the composition of 

the composites one can adjust the properties of the implant 

to the given requirements.
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