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Streszczenie

Naturalny hydroksyapatyt został wyekstrahowany z 

korowej części długich kości wieprzowych poprzez po-

traktowanie ich gorącym roztworem NaOH, przemycie 

H2O i wyprażenie w temperaturze 450oC. Pod ciśnie-

niem 200 MPa wyprasowano próbki, które spiekano 

w atmosferze powietrza, CO2 i argonu w temperaturze 

1000oC. Stwierdzono, że atmosfera spiekania wpływa 

na zagęszczenie, morfologię, stabilność chemiczną  

i w konsekwencji na właściwości sprężyste spieków. 

W wyniku spiekania hydroksyapatytu w powietrzu 

uzyskano gęste spieki o dużych, wykształconych 

ziarnach. Próbki spiekane w argonie i w CO2 charakte-

ryzują się mniejszym zagęszczeniem i drobnoziarnistą 

mikrostrukturą. Stwierdzono także, że atmosfera CO2 

nie tylko przeciwdziała rozkładowi hydroksyapatytu 

(nie pojawia się wolne CaO), lecz powoduje wbudo-

wywanie się grup CO3
2- w strukturę. 

Słowa kluczowe: hydroksyapatyt, spiekanie, mikro-

struktura, właściwości sprężyste

[Inżynieria Biomateriałów, 86, (2009), 17-21]

Wprowadzenie

Ceramika hydroksyapatytowa ze względu na swoje 

podobieństwo chemiczne i mineralogiczne do nieorganicz-
nych składników kości i zębów może być stosowana do 

wypełniania ubytków zarówno w stomatologii, jak i chirurgii 

kostnej. Po zaimplantowaniu nie wykazuje bowiem żadnych 

efektów cytotoksycznych ani kancerogennych. Odznacza 
się natomiast dużą biozgodnością i bioaktywnością zarówno 

w stosunku do tkanek twardych, jak i miękkich [1,2].

Istnieją dwa główne rodzaje hydroksyapatytu: naturalny 

otrzymywany z kości zwierzęcych i syntetyczny otrzymywany 

na drodze reakcji chemicznych. Obydwa rodzaje 
hydroksyapatytu mają zastosowanie jako biomateriały. 

Podstawową różnicą obu rodzajów hydroksyapatytu jest 

to, że materiał otrzymywany z kości zwierzęcych zawiera 

w sposób naturalny w swej strukturze grupy węglanowe, 

magnez, sód, potas oraz inne pierwiastki śladowe, co 

sprawia, że jego skład chemiczny jest bliższy składowi 

kości [3].
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Abstract

Natural hydroxyapatite was extracted from corti-

cal part of long pig bones by treatment in hot sodium 

hydroxide solution. Material was washed with water, 

dried and calcined at 450oC. Cylindrical samples 

compacted under 200 MPa were sintered in air, CO2 

and Ar atmospheres at 1000oC. Sintering atmosphere 

influences densification, microstructure, chemical 

stability and consequently elastic properties of the 

samples. Treatment in air atmosphere leads to the 

most dense material of the largest and faceted grains. 

Lower densification and smaller grains occur in CO2 

and Ar atmospheres. Carbon dioxide atmosphere 

counteracts decomposition of the material, no free 

CaO appears, but additional CO3
-2 groups become 

built into the HAp structure. 

Keywords: hydroxyapatite, sintering, microstructure, 

elastic properties

[Engineering of Biomaterials, 86 (2009), 17-21]

Introduction

Materials based on hydroxyapatite (HAp) are used in 
dentistry and bone surgery as a filling medium. This is due to 
the similarity of this material to the mineral part of bones and 
teeth. No cytotoxic and cancerogenic effects after implanta-
tion of this material occur. Hydroxyapatite shows bioaffinity 
and bioactivity towards both hard and soft tissues [1,2]. 

Two kinds of hydroxyapatite are applied as biomaterials: 
synthetic one and extracted from animal bones. The basic 
feature of the natural origin HAp is presence in its structure 
of carbonate groups, magnesium, sodium, potassium and 
other trace elements, usually occurring in living bones [3].

Materials and methods

The starting material was extracted from the cortical 
part of pig bones from which joint heads were cut off. After 
boiling in water and removing soft tissues the material was 
subjected to the treatment in a Teflon vessel at 90oC in 4M 
NaOH solution for 24 h. Then the material was washed 
many times with water in order to remove sodium ions until 
pH=7.5 in the filtrate was achieved. After drying at 120oC 
and sieving the powder was heat treated in flowing oxygen 
atmosphere at 450oC for 1 h. This operation allowed us to 
burn out traces of organic matter remaining in the material.  
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Materiałem wyjściowym, z którego uzyskano hydroksy-
apatyt, była część korowa wieprzowych kości długich, po 

uprzednim obcięciu główek. Proces ekstrakcji hydroksy-
apatytu przebiegał następująco: po częściowym usunięciu 

szpiku kości gotowano w wodzie, a następnie usunięto 

tkanki miękkie i część gąbczastą. Dalsze usunięcie sub-
stancji organicznej odbywało się poprzez dwukrotne potrak-
towanie kości 4 M roztworem NaOH w temperaturze 90oC. 
Czas działania zasady wynosił każdorazowo 24 godziny, 

a operacja ta odbywała się w naczyniach teflonowych 

(politetrafluoroetylen). Kolejną czynnością było przemywa-
nie w znacznym stopniu odbiałczanej masy kostnej wodą 

destylowaną w celu odmycia jonów sodowych. Operację 

przemywania powtarzano wielokrotnie, aż do uzyskania 

pH w filtracie równego 7,5. Następnie materiał wysuszono 

w temperaturze 120oC, rozdrobniono i przesiano przez 
sito perlonowe. Resztę substancji organicznej starano się 

usunąć poprzez wstępne prażenie proszku w temperaturze 

450oC przez 1 godzinę w atmosferze tlenu. 

Wyprażony proszek zmielono w młynie mieszadłowym 

w środowisku propanolu. Na 150 g proszku zastosowano 

1500 g mielników w kształcie kulek o średnicy 2 mm wyko-
nanych z dwutlenku cyrkonu. 

Prasowanie proszku odbywało się na sucho, wstępnie 

jednoosiowo pod ciśnieniem 11 MPa, po czym doprasowano 

je izostatycznie pod ciśnieniem 200 MPa.

Spiekanie próbek (wyprasek) przeprowadzono w piecu 
rurowym w temperaturze 1000oC w atmosferze powietrza, ar-
gonu i dwutlenku węgla. Postęp temperatury wynosił 5oC/min, 
czas przetrzymywania w temperaturze maksymalnej wynosił 

60 minut, a prędkość przepływu gazu 1 dcm3/min.
Skład fazowy proszków oznaczono metodą analizy 

dyfrakcyjnej promieniowania rentgenowskiego bazując na 

danych zawartych w kartotece ICDD. Wielkość parametrów 

sieciowych służących do wyznaczenia objętości komórek 

elementarnych określono metodą Rietvelda.

Wykonano również widma w podczerwieni dla próbek z 

początkowego i końcowego etapu spiekania (spektrometr 

Bio-Rad FTS 60 MV). Pomiary przeprowadzono techniką 

transmisyjną, wykonując pastylki z bromku potasu (homo-
genizowano 2 mg hydroksyapatytu z 300 mg KBr, następ-
nie prasowano w matrycy 13 mm z odpowietrzaniem pod 
naciskiem 10 t). Widma rejestrowano w skali absorbancji w 
zakresie 4000-400 cm-1 (MIR), rejestrując 256 skanów ze 

zdolnością rozdzielczą 4 cm-1. Przypisanie pasm absorpcyj-
nych przeprowadzono w oparciu o pracę [4].

Gęstość pozorną, porowatość otwartą spieków oznaczo-
no metodą ważenia hydrostatycznego w wodzie. Powierzch-
nię właściwą przed i po spiekanych próbek oznaczono 

metodą BET adsorpcji azotu w temperaturze ciekłego azotu 

stosując urządzenie Quantachrome model Nova 1200e. 

Rozkład wielkości porów w wypraskach i po spiekaniu 

oznaczono metodą porozymetrii rtęciowej stosując urzą-
dzenie Quantachrome model PoreMaster.

Obserwacje przełamów spiekanych próbek przeprowa-
dzono wykorzystując skaningową mikroskopię elektronową 

(Nova Nano-SEM-200). Badania wykonano w Laboratorium 
Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy WIMiC, AGH. 

Badania właściwości sprężystych wykonano nieniszczącą 

metodą ultradźwiękową stosując defektoskop ultradźwiękowy 

UZP-1 (INCO-VERITAS) z dokładności pomiarów czasów 

przejścia fali ultradźwiękowej ± 0,01 µs. 

W badaniach zastosowano metodę przejścia posługując 

się głowicami ultradźwiękową do fal podłużnych f = 2 MHz, 

a do fal poprzecznych f = 4 MHz. Jako ośrodek sprzęgający 

głowicę z badaną powierzchnią płyty stosowano olej 

parafinowy.

The resulting powder was then attrition ground with 2 mm 
zirconia balls (TOSOH) in propanol. For 150 g of the powder 
1500 g of the grinding media were used. 

Uniaxial pressing under 11 MPa and subsequent isostatic 
pressing under 200 MPa allowed us to manufacture cylin-
drical samples. Sintering was performed in a tube furnace 
at 1000oC with 5oC/min rate of temperature increase, in air, 
argon or carbon dioxide atmospheres with 60 min soaking 
time. 

By the X-ray diffraction phase composition of the samples 
and volume of the HAp unit cell basing on the ICDD data 
and using the Rietveld method were determined. 

The powder samples (2 mg) were mixed with 300 mg KBr 
and pressed in order to obtain the IR transmission spectra 
of the starting and sintered samples, using the Bio-Red FTS 
60 MV apparatus. The spectra were recorded in the 4000-
400cm-1 range with the resolution of 4 cm-1. Identification of 
the absorption bands was based on the data collected in [4]. 
   Apparent density and open porosity were determined 
by the hydrostatic weighing. Specific surface area of the 
powder was determined by the nitrogen adsorption (BET) 
using the Quantochrome Nova 1200e equipment. PoreMas-
ter (Quantachrome) allowed us to measure the pore size 

distribution in green and sintered samples. Fracture surface 
of the sintered samples was investigated under SEM (Nova 
Nano-SEM-200). Elastic properties were determined by 
ultrasonic method using longitudinal (f = 2 KMHz) and trans-
verse waves (f = 4 MHz). Equipment applied was UZP-1 
(INCO-VERITAS).

Results and discussion
 
X-ray diffraction (FIG. 1) reveals hydroxyapatite as the 

only phase in the material sintered in CO2 atmosphere. 
However, samples heat treated in air show additionally 1.2% 
CaCO3 and that in argon - 1.4% CaO. It cannot be excluded 
that calcium carbonate results from the reaction of CaO with 
CO2 present in the ambient atmosphere.

Infrared spectroscopy (FIG. 2) shows that sintering at-
mosphere influences intensity of the absorption bands which 
belong to the carbonate groups (1400-1550 cm-1 and about 
880 cm-1) and from OH- groups (about 633 cm-1 and about 
3572 cm-1). Air sintered sample shows decreased integral 
intensity of the bands 1413 cm-1 and 1458 cm-1. In the case 
of the sample heat treated in Ar intensity of both bands 
increases, however it concerns more the 1457 cm-1 band. 
Changes of the bands intensities can be attributed to the 
variation of the CO3

-2 groups content in the HAp structure. 
The remaining IR bands, about 1092 cm-1 and 1033 cm-1 
originate from doubly degenerated asymmetric stretching  
vibrations ν3 P-O and symmetric stretching vibrations of  
ν1 P-O correspond to 960 cm-1. Absorption maxima at 
600 cm-1 and 570 cm-1 can be attributed to the triply degener-
ated bending vibrations ν4 O-P-O. No essential changes of 
the band at 880 cm-1 occur in both spectra. Different behav-
iour is observed in the sample sintered in CO2 atmosphere; 
essential increase of the 1415 cm-1, 1550 cm-1

 and 880 cm-1 
absorption bands occur. It was shown in publication [5] 
that this effect can be attributed to the incorporation of the  
additional CO3

-2 groups to the HAp structure. Most probably 
these groups occupy the OH- positions. This seems to be 
corroborated by the decreased intensity of the absorption 
bands of hydroxyl groups. Indeed, in the samples sintered in 
CO2 atmospheres absorption bands 3572 cm-1

 and 633 cm-1 
nearly disappear. Another fact which confirms this conclu-
sion is given by the essentially higher unit cell volume of 
the samples sintered in CO2 atmosphere compared to those 
heat treated in Ar and air atmospheres (TABLE 1). 
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Rentgenowska analiza fazowa (RYS. 1) 
wykazała, iż w przypadku próbek spiekanych 

w atmosferze CO2 hydroksyapatyt jest jedy-
ną fazą. Natomiast w próbach spiekanych 

w atmosferze powietrza pojawiło się 1,2% 

kalcytu, a w próbce spiekanej w atmosferze 
argonu 1,4% CaO. Prawdopodobnie kalcyt 
pojawił się w wyniku przejścia w wilgotnym 

powietrzu CaO do Ca(OH)2 i następnej reakcji 

z CO2 z powietrza.
Badania metodą spektroskopii w pod-

czerwieni (RYS. 2) pozwoliły stwierdzić, iż w 

zależności od atmosfery spiekania zmienia 

się w stosunku do próbki wyjściowej (nie-
spiekanej) intensywność pasm pochodzą-
cych od grup CO3

2- tj. pasm w zakresie liczb 
falowych 1400-1550 cm-1 i ok. 880 cm-1 oraz 
od grup OH- pasma w przy ok. 633 cm-1 i ok. 
3572 cm-1. Dla widma próbki spiekanej w 
atmosferze powietrza zmniejsza się intensyw-
ność integralna pasm 1413 cm-1 i 1458 cm-1. 
Dla widma próbki spiekanej w atmosferze 
argonu intensywność łączna obu pasm 

zwiększa się, przy czym w większym stopniu 

dotyczy to pasma przy 1457 cm−1. Zmiana 
intensywności pasm może być związana 

ze zmianą zawartości grup CO3
2- w struktu-

rze, a także ze zmianą symetrii tych grup.  

RYS. 1. Dyfraktogramy rentgenowskie próbek spiekanych w różnych 
temperaturach.
FIG. 1. X-ray diffraction patterns of the samples sintered in indicated 
atmospheres.

RYS. 2. Widma absorpcyjne w podczerwieni próbek spiekanych w powietrzu, CO2 i Ar.
FIG. 2. IR spectra of the samples sintered in indicated atmospheres.
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Pozostałe pasma o maksimach absorpcyjnych ok. 1092 cm-1 
oraz 1033 cm-1 pochodzą od potrójnie zdegenerowanych 

antysymetrycznych drgań rozciągających ν3 P−O. Pasmo 
przy ok. 960 cm-1 pochodzi od symetrycznych drgań rozcią-
gających ν1 P−O. Maksima absorpcyjne przy ok. 600 cm-1 
i 570 cm-1 pochodzą od potrójnie zdegenerowanych drgań 
zginających ν4 O−P−O. W przypadku pasma ok. 880 cm-1 
w obydwóch widmach brak istotnych zmian. Odmiennie 
wygląda sytuacja dla próbek spiekanych w atmosferze CO2. 
Na widmach tych próbek widoczny jest bardzo wyraźny 
wzrost intensywności pasm zarówno 1415 cm-1-1550 cm-1 
jak i pasma ok. 880 cm-1. Jak wykazano w pracy [5] zjawi-
sko to wynika z wbudowywania się grup CO3

2- w strukturę 
hydroksyapatytu. Grupy węglanowe wbudowują się praw-
dopodobnie w pozycję grup OH-. Potwierdzeniem tego faktu 
jest zanik pasm pochodzących od grup OH- w próbkach 
wypalanych w atmosferze CO2 (praktyczny zanik pasm 
przy 3572 cm-1 i 633 cm-1). Wskazuje na to również objętość 
komórki elementarnej, która jest zdecydowanie większa dla 
próbek spiekanych w atmosferze CO2 (533,4 Å3) niż dla 
próbek wypalanych w atmosferze powietrza (528,7 Å3) czy 
też argonu (528,4 Å3) (TABELA 1).

Zbadano również wpływ atmosfery wypalania na zagęsz-
czenie i morfologię spieków. Wypalaniu poddano wypraski o 
gęstości pozornej 1,61 g/cm3 (TABELA 1). Rozkład wielkości 
porów w próbkach był jednomodalny (RYS. 3). Charaktery-
styka spiekanych próbek została przedstawiona w TABELI 1 
i na RYS. 3.

W wyniku spiekania próbek w temperaturze 1000oC w 
powietrzu uzyskano stosunkowo gęste spieki pozbawione 
porowatości otwartej. Próbki charakteryzowały się dużymi 
(rozrośniętymi) ziarnami o dobrze wykształconych ścianach 
(RYS. 4a). Również gęste spieki, ale o nieco drobniejszej 
mikrostrukturze otrzymano przez wypalanie próbek w po-
wietrzu w temperaturze 900oC (RYS. 4d). Natomiast próbki 
wypalane w atmosferze CO2 lub argonu wykazują znaczną 
porowatość otwartą, odpowiednio 23,6% i 22,1%, co znaj-
duje odzwierciedlanie w objętości porów (RYS. 3).

W przeciwieństwie do próbek wypalanych w atmosferze 
powietrza próbki wypalane w atmosferze dwutlenku węgla i 
argonu zachowują drobnoziarnistą mikrostrukturę. Świadczą 
o tym również wyniki badań powierzchni właściwej spieków. 
Wielkość cząstki dBET dla próbek spiekanych w CO2 wynosi 
1,18 µm a dla próbek spiekanych w argonie 0,904 µm.

Również wyniki badań właściwości sprężystych potwier-
dzają powyższą zależność. Dla spieków otrzymywanych w 
atmosferze powietrza stałe materiałowe, takie jak moduł 
Younga i moduł sztywności, są dwukrotnie wyższe od tych 
wyznaczonych dla próbek spiekanych w CO2 czy argonie. 
Dane zawarte w TABELI 2 pokazują, że wraz ze zmniej-
szeniem się porowatości zwiększają się wartości modułu 
Younga i modułu sztywności. Dla próbek wypalanych 
w atmosferze CO2 i argonu wartości E i G są zbliżone. 
Z przeprowadzonych badań ultradźwiękowych wynika, 
że wartość współczynnika Poissona jest taka sama dla 
wszystkich próbek.

In TABLE 1 specific surface area, apparent porosity, 
water absorption and open porosity are given. FIG. 3 shows 
pore size distribution curves of green and sintered samples.  
All of them show mono-modal pore size distribution.  
No open porosity occurs in the samples heat treated in 
air. SEM observations reveal dense microstructure with 
relatively big and faceted grains (FIG. 4a). Also dense 
microstructure in the air sintered at 900oC sample but with 
smaller grains is shown in FIG. 4d. Densification of sam-
ples treated at 1000oC in Ar and CO2 atmospheres is much 
lower (TABLE 1). These samples even show open poros-
ity. In both cases, sizes of grains are essentially smaller.  
As it should be expected Young modulus and modulus of 
shear strongly depend on the system porosity and hence 
on sintering atmosphere. Data gathered in TABLE 2 dem-
onstrate the highest Young modulus and shear modulus of 
the samples treated in air. No effect of the heat treatment 
atmosphere on the Poisson ratio was noticed.

Atmosfera
Atmosphere

Gęstość pozorna
Apparent density

[g/cm3]

Porowatość otwarta
Open porosity

[%]

Nasiąkliwość
Waterabsobability

[%]

Powierzchnia właściwa
Specific surface area 

[m2/g]

Objętość komórki 
elementarnej

Unit cell volume [Å3]
Powietrze / Air 3.08 ± 0.02 0 0 - 528.7

Ar 2.44 ± 0.01 22.06 ± 0.47 8.92 ± 0.40 2.72 528.4
CO2 2.38 ± 0.03 23.58 ± 0.46 9.91 ± 0.26 2.14 533.4

Wypraska
Green samples

1.61 ± 0.03 - - 79.62 ± 0.5 -

TABELA 1. Charakterystyka próbek hydroksyapatytu spiekanych w powietrzu, CO2 i Ar.
TABLE 1. Characterization of samples sintered in air, CO2 and Ar.

RYS. 3. Rozkład wielkości porów w spiekanych 
próbkach w zależności od atmosfery wypalania.
FIG. 3. Pore size distribution curves in green and 
samples sintered in indicated atmospheres.

Atmosfera 
wypalania
Sintering 

atmosphere

Moduł Younga
Young modulus

[GPa]

Moduł 
sztywności

Shear modulus
[GPa]

Współczynnik 
Poissona

Poisson ratio

Powietrze / Air 112.97 ± 1.31 44.24 ± 0.38

0.28 ± 0.01
Ar   48.22 ± 1.52 18.80 ± 0.77

CO2   43.10 ± 3.48 16.84 ± 1.35

Wypraska
Green samples

   8.47 ± 1.18   3.33 ± 0.39

TABELA 2. Właściwości sprężyste próbek wypa-
lanych w różnych atmosferach.
TABLE 2. Elastic properties of the samples sinte-
red in different atmospheres.
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Wnioski 

Atmosfera wypalania wpływa na stabilność chemiczną 

hydroksyapatytu, morfologię, stopień zagęszczenia spieków 

i właściwości sprężyste. 

W próbkach spiekanych w 1000oC w atmosferze CO2 
jedyną fazą jest hydroksyapatyt, natomiast w próbkach 

spiekanych w atmosferze powietrza i argonu pojawia się 

dodatkowo niewielka ilość wolnego CaO.

Atmosfera CO2 przeciwdziała zjawisku rozkładu hydrok-
syapatytu i ponadto sprawia, że następuje wbudowywanie 

się w strukturę grup węglanowych, najprawdopodobniej w 

pozycję grup OH-.
Próbki spiekane w powietrzu charakteryzują się wysokim 

stopniem zagęszczenia i brakiem porowatości otwartej. 

Natomiast próbki spiekane w argonie i w CO2, wykazują 

mniejsze zagęszczenie i zachowują znaczną porowatość 

otwartą.

Próbki spiekane w powietrzu charakteryzują się dużymi 

ziarnami o dobrze wykształconych ścianach, natomiast w 

próbkach spiekanych w argonie i w CO2 ziarna pozostają 

drobne.
Wraz ze zmniejszaniem się porowatości próbki wykazują 

wyższe wartości modułów Younga i sztywności.
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Conclusions

1. Atmosphere of the heat treat-
ment affects chemical stability, 
morphology, density and elastic 
properties of natural origin hy-
droxyapatite. 

2. Samples sintered in CO2 
atmosphere retain hydroxyapatite 
structure, but in those sintered in air 
and argon small fraction of CaCO3 
or CaO appear, respectively.

3. Concentration of CO3
-2 groups 

increases in the material sintered 
in the CO2 atmosphere. They most 
probably are substituted for hy-
droxyl groups.

4. Sintering in air results in 
dense samples lacking of open 
porosity. They show relatively big 
and faceted grains. High open 
porosity and grains of small sizes 
occur in samples treated in air or 
Ar atmosphere.

5. Dense samples show essen-
tially higher Young modulus and 
shear modulus compared to those 
poorly densified.

Acknowledgements

This work was supported by 6PR 

project NANOKER No NMP3-CT-

2005-515784 and SPB No 139/6. 

PR UE/2005/7.

Piśmiennictwo               References

[1] Hench L.L.: “Bioceramics: from concept to clinic”, Journal of 
American Ceramic Society, 74 (1991) 1487-1510.
[2] Chamg B.S., Lee C.K., Hong K.S., Youn H.J., Ryun H.S., Chung 
S.S.: “Osteoconduction at porous hydroxyapatite with various pore 
configuration”, Biomaterials, 21 (2000) 1291-1298.
[3] Haberko K., Bućko M.M., Brzezińska-Miecznik J., Haberko M., 
Mozgawa W., Panz T., Pyda A., Zarębski J.: „Natural hydroxyapatite 

- its behaviour during heat treatment”, Journal of the European 
Ceramic Society, 26 (2006) 537-542.
[4] Farmer C.: The Infrared Spectra of Minerals, Mineralogical Soci-
ety Monograph 4. Mineralogical Society 41 Quin’s, London 1974.

[5] Haberko K., Bućko M.M., Haberko M. Mozgawa W., Carpen-
tier J., Pyda A.: ”Transormation of bone origion hydroxyapatite at 
elevated temperatures and in selected atmospheres”, Advanced 
Materials Research, 29-30 (2007) 231-234.

RYS. 4. Mikrofotografie przełamów próbek spiekanych w temperaturze 1000oC 
w atmosferze: a) powietrza; b) CO2 i c) argonu; oraz d) próbki spiekanej w 
temperaturze 900oC w atmosferze powietrza. 
FIG. 4. Fracture surfaces of the samples sintered at 1000oC in different atmo-
spheres, a) air, b) CO2, c) Ar, d) sample sintered in air atmosphere at 900oC 
for 1h.
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