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Streszczenie

Celem pracy było wytworzenie gradientowych 

materiałów kompozytowych, które mogłyby znaleźć 

zastosowanie jako implanty przeznaczane dla kierun-

kowej regeneracji tkanek. W pracy przeprowadzono 

ocenę zachowania się w środowisku biologicznym re-

sorbowalnych kompozytów polimerowo-metalicznych 

o osnowie z poli-L-laktydu (PLLA). Jako wzmocnienie 

zastosowano druty magnezowe, które wprowadzano 

bezpośrednio do osnowy. Przeprowadzono analizę 

mikrostruktury kompozytów (mikrotomografia kompu-

terowa) oraz zbadano ich stopień degradacji stosując 

jako medium immersyjne wodę i izotoniczny płyn 

Ringera. Stwierdzono, że szybkość degradacji drutów 

magnezowych jest znacznie większa niż kompozytu 

PLLA / Mg (zmiany pH płynów immersyjnych, obser-

wacje SEM, badania ultradźwiękowe). Dodatkowo 

wykazano, że wprowadzenie drutów magnezowych 

jako modyfikatorów dla osnowy polimerowej znacznie 

poprawia właściwości mechaniczne (badania wytrzy-

małościowe). 

Słowa kluczowe: kompozyty gradientowe, magnez, 

polimery degradowalne

[Inżynieria Biomateriałów, 75, (2008), 20-24]

Wprowadzenie
 
Poszukując nowych materiałów na degradowalne im-

planty medyczne badacze, poza resorbowalnymi polime-
rami czy ceramiką, biorą pod uwagę również możliwość 

wykorzystania resorbowalnych metali takich jak np. magnez 
i jego stopy. Wynika to z faktu, iż parametry mechaniczne 

polimerów resorbowalnych do wielu zastosowań medycz-
nych są niewystarczające: wytrzymałość jest zbyt niska, a 

odkształcenie zniszczenia zbyt duże, natomiast ceramika 

resorbowalna nie posiada wystarczającej odporności na 

pękanie. Podejmowane próby otrzymania implantów mag-
nezowych nie przynoszą w pełni zadowalających efektów 

ze względu na ich zbyt szybką resorpcję i towarzyszące 

jej wydzielanie i gromadzenie wodoru [1,2]. Aby spowolnić 

degradację magnezu konieczne jest zabezpieczenie go 

przed działaniem środowiska biologicznego lub ograniczenie 

jego ilości do minimum. Realizację tej idei mogą stanowić 

kompozyty o osnowie z polimerów resorbowalnych mo-
dyfikowane drutami magnezowymi. Tak zaprojektowany 
materiał może pozwolić na uzyskanie kompromisu po-
między właściwościami mechanicznymi a biozgodnością. 

Dodatkowo, struktura gradientowa kompozytu, wynikająca 

ze zróżnicowanego rozmieszczenia drutów, w sposób 

uproszczony będzie naśladować gradientową budowę kości. 
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Abstract

The aim of this study was to obtain graded compos-

ites, which may be used as implants for direct tissue 

regeneration. The work presents an analysis of the 

resorbable composites behaviour with a poly-L-lactide 

(PLLA) matrix in the biological solution. Magnesium 

wires were introduced directly into a polymer matrix as 

its reinforcement. In this work microstructure analysis 

of the graded composites was carried out (computer 

microtomography – μCT). During the research degra-

dation rate was investigated. As a immersion medium 

distilled water and Ringer were used. From this point 

of view it was found that velocity degradation of mag-

nesium wires was considerably higher than for PLLA 

/ Mg composite (pH of the immersion solution, SEM 

observation and ultrasonic tests). Additionally, it was 

revealed that introduction of the magnesium wires 

as a modifying phase for polymer matrix improves 

mechanical properties (mechanical tests). 

Keywords: graded composite, magnesium,  polymer 

degradation

[Engineering of Biomaterials, 75, (2008), 20-24]

Introduction

In a search for new materials designed for degradable 
medical implants scientists focus on resorbable metals 
such as magnesium and its alloys which can be surrogate 
for ceramic and polymer materials. The main reason is  the 
fact that mechanical properties of resorbable polymers are 
not sufficient enough for medical application - strength is too 
low, deformation is too high whereas resorbable ceramic ma-
terials have not enough fracture toughness. Trials assumed 
in manufacturing of magnesium implants are not ample 
because such implants reveal too rapid resorption when 
hydrogen can be accumulate and release [1,2]. In order to 
magnesium degradation it is necessary to protect against 
a biological solution’s influence or limit it to the minimum. 
A good example of such protection is a composite made 
of resorbable polymers matrix modified with magnesium 
wires. Such a design may lead to achieving a compromise 
between good mechanical properties and biocompatibility. 
In addition diversified wires distribution creates a composite 
a gradient structure, which may be compared with natural 
bone graded structure as it’s very simple imitation. Because 
of a high Mg ions concentration it is expected that graded 
materials for bone tissue reconstruction should stimulate 
bone cells to higher activity on a bone-implant interphase 
and gradually undergo a degradation under a rate matching 
to bone regeneration [3,4].



21Oczekuje się, że kompozyty gradientowe przeznaczone 

do rekonstrukcji tkanki kostnej będą stymulować komórki 

kostne do zwiększonej aktywności na granicy faz: tkanka-

implant, dzięki wysokiej koncentracji jonów magnezowych 

i stopniowo ulegać degradacji w tempie dopasowanym do 

regeneracji kości [3,4].

Materiały i metody

Badania przeprowadzono na próbkach kompozytowych 
w formie kostek o wymiarach 10mm x 10mm x 10mm, 
których osnowę stanowił resorbowalny 

polimer L-laktydu (PLLA), wyprodu-
kowany przez firmę Biomer – Niemcy 

(d=1,25g/cm3, Tm=172°C). Jako fazy 
modyfikującej użyto drutów magnezo-
wych o długości 10 mm i średnicy 0,6 

mm otrzymanych w procesie obróbki 
skrawaniem.

W celu wytworzenia materiałów 

kompozytowych modyfikowanych dru-
tami magnezowymi wykorzystano folie 
otrzymane z polimeru PLLA, które kolej-
no pocięto na kawałki 10 mm x 10 mm. 

Następnie folie umieszczano w formie 

metalowej w następującej kolejności: 

PLLA / 3 druty Mg / PLLA / 5 drutów Mg 
/ PLLA / 7 drutów Mg / PLLA (RYS. 1). 
Otrzymano w ten sposób kompozy-
tową strukturę gradientową (RYS. 2).  
Kolejny etap procesu wytwarzania stanowiło prasowanie 

kompozytu w temperaturze 170°C, pod ciśnieniem 5 MPa. 

Otrzymane kompozyty w postaci kostek poddano bada-
niom degradacji w warunkach in vitro: płyn Ringera/370C/ 
6 tygodni oraz woda destylowana/370C/6 tygodni. Stopień 

degradacji materiałów kontrolowano na podstawie zmian 

pH płynów immersyjnych (pH-metr Elmetron typ CP – 315).  
Materiały odniesienia stanowiły kostka wykonana z czystego 

polimeru PLLA oraz czyste druty magnezowe, które podda-
wano degradacji w tych samych warunkach, co materiały 

kompozytowe. Równolegle prowadzono pomiar prędkości 

fali ultradźwiękowej (miernik ultradźwiękowy Ultrasonic 

– 895) w celu porównania struktury materiału przed i po 

procesie inkubacji. Materiały kompozytowe zostały również 

poddane obserwacjom mikrostrukturalnym: mikrotomograf 
komputerowy (µCT 80) oraz skaningowy mikroskop elek-
tronowy (SEM 5400 firmy Jeol). Właściwości mechaniczne 

określono w próbie ściskania przy użyciu uniwersalnej 

maszyny wytrzymałościowej (Zwick 7250).

Wyniki i dyskusja

Zdjęcia uzyskane za pomocą mikrotomografii kompu-
terowej pozwoliły na zobrazowanie budowy materiału gra-
dientowego. Badania te umożliwiły wizualizację kompozytu 

poprzez określenie rozmieszczenia drutów magnezowych w 

osnowie polimerowej (RYS. 3). Ponadto, jak jest to widoczne 
na zdjęciu, modyfikatory magnezowe znajdują się dokładnie 

w tych miejscach gdzie zostały umieszczone przed pro-
cesem prasowania. W trakcie prasowania nie uległy one 

zniszczeniu ani przemieszczeniu. Można, więc stwierdzić, 

że technologia otrzymywania kompozytów gradientowych 

nie zmieniła charakteru budowy tychże materiałów, a wy-
tworzony kompozyt odzwierciedla zaprojektowaną strukturę 

gradientową.

Materials and methods

The investigation was carried out on polymer cubes 
10mm x 10mm x 10mm, in which poly-L–lactide (Biomer, 
Germany, d=1,25g/cm3, Tm=172°C) matrix was used. 
As a modifying phase magnesium wires were applied.  
Wires 10mm x 0,6mm sized were obtain in machining 
process. For composites PLLA / Mg obtaining polymer foils 
were used. Foils were cut in to pieces 10mm x 10mm and 
put in to form in following sequence: PLLA / 3 wires Mg / 
PLLA / 5 wires Mg / PLLA / 7 wires Mg / PLLA (FIG. 1).  

In that way graded composition was obtained (FIG. 2). Next 
step of the process was a hot press moulding in tempera-
ture 170°C and under 5 MPa pressure. Obtained compos-
ites in cubical shape were held for degradation tests - in 
vitro conditions: Ringer solution and distilled water (370C,  
6 weeks). Degradation rate was controlled by pH changes in 
immersion solutions (pH-meter Elmetron type CP – 315) and 
ultrasonic wave velocity changes (Ultrasonic – 895 meter). 
Reference samples (PLLA cube) and magnesium wires were 
investigated under the same conditions. Obtained results 
allowed to compare material structure “before” and “after” 

incubation. Microstructure of composite materials was ob-
served: computer microtomography (µCT 80) and scanning 
electron microscopy (SEM 5400 Jeol). The universal testing 
machine (Zwick 7250) was used to determine mechanical 
properties (compressing tests).

RYS. 1. Rzut „z góry” na kolejne warstwy kompozytu gradientowego PLLA / 

3 druty Mg / PLLA / 5 drutów Mg / PLLA / 7 drutów Mg / PLLA .

FIG. 1. Upside view for the following layers of graded composite PLLA /  

3 wires Mg / PLLA / 5 wires Mg / PLLA / 7 wires Mg / PLLA .

RYS. 2. Gradientowy kompozyt polimerowo-magne-

zowy  PLLA / 3 druty Mg / PLLA / 5 drutów Mg / PLLA 

/ 7 drutów Mg / PLLA z zaznaczonym kierunkiem 

szybkości resorpcji.

FIG. 2. Magnesium graded composite PLLA / 3 wires 

Mg / PLLA / 5 wires Mg / PLLA / 7 wires Mg / PLLA 

with the indicated resorption direction.
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Wyjściowe próbki polimerowe (PLLA) i polimerowo-meta-
liczne (PLLA / Mg) poddano próbie ściskania. Z analizy wy-
ników (RYS. 4, próbki nr 3 oraz 4) wynika, iż siła potrzebna 
do zniszczenia kompozytu PLLA / Mg jest o rząd wielkości 
większa w kierunku prostopadłym do ułożenia drutów, niż w 
kierunku równoległym. W przypadku prasowania w kierunku 
równoległym do ułożenia drutów, następuje szybka delami-
nacja i całkowite zniszczenie kompozytu przy stosunkowo 
niewielkiej sile ściskającej (RYS. 4, próbka nr 4). Dodatkowo 
w porównaniu z próbką odniesienia (PLLA) wprowadzenie 
do polimeru drutów Mg wyraźnie zwiększa siłę potrzebną 
do zniszczenia takiego kompozytu (TAB. 1).

RYSUNKI 5a i 5b przedstawiają zmianę pH płynu Ringera 
i wody destylowanej dla próbek odniesienia i kompozytu 
PLLA / Mg inkubowanych w funkcji czasu. Podczas 6 ty-
godniowej inkubacji próbek odniesienia (PLLA) zarówno w 
wodzie destylowanej jak i w płynie Ringera nie zaobserwo-
wano znaczących zmian - pH było stabilne i utrzymywało 
się w granicach 5,80 - 6,10. Natomiast w przypadku drutów 
magnezowych nieosłoniętych polimerową osnową zaobser-
wowano gwałtowny wzrost pH, który świadczy o procesie 
resorpcji zachodzącym niemalże natychmiastowo w kon-
takcie ze środowiskiem biologicznym. Takie zachowanie 
wynika z gwałtownej reakcji magnezu z wodą, na skutek 
czego powstaje wodorotlenek magnezu Mg(OH)2.

Results and discussion 

Microphotographs allowed to create an image of mate-
rial’s graded structure. Three dimensional pictures show 
wires distribution in a polymer matrix (FIG. 3) and it was 
found that magnesium modifiers were precisely positioned 
in the same area where they were placed before a pressing 
process. During the hot press moulding wires were neither 
displaced nor destructed. Therefore, it is possible to say that 
the composites manufacturing technology has no influence 
on a structure of prepared materials and such a composite 
meets perfectly the preliminary graded structure design. 

Initial polymer samples (PLLA) and composites (PLLA / 
Mg) were put to the compression tests. Diagram (FIG. 4, 
sample 3 and 4) shows that there is a big difference in values 
of destructing force depending on wires orientation. It is about 
one grade higher for perpendicular direction than for paral-
lel. When a sample pressed parallel to wires arrangement 
the delamination reveals quit low force (FIG. 4, sample 4). 
It leads to a complete destruction of the sample. 

Introduction of Mg wires into a polymer matrix in compari-
son to a reference sample (PLLA) considerably increases 
destruction force (TAB. 1).

FIGURES 5 shows pH changes of Ringer solution (FIG. 
5a) and distilled water (FIG. 5b) observed for reference 
samples (PLLA and Mg wire) and composite (PLLA / Mg) 
versus incubation time. During 6 week incubation for a ref-
erence (PLLA) no significant pH changes were observed.  
It varied from 5,80 to 6,10. In case of not covered magnesium 
wires rapid pH increase was observed. Such behaviour is a 
result of resorption which proceed immediately in biological 
solution. Because magnesium reacts with water and causes 
occurring of magnesium hydroxide Mg(OH)2.

Research carried out on PLLA / Mg composite confirm 
analogical behaviour of composite instead of pure mag-
nesium sample. However, difference is observed in pH 
increase, which is more mellow and it may be explained by 
the partial protection of magnesium. In that case resorption 
process through polymer matrix is slower. On the basis of 
investigation it is possible to infer that introduction of mag-
nesium wires into resorbable matrix causes temporary pH 
stabilization and also retard resorption process.

In order to this behaviour samples were treated 
with ultrasonic tests. Through the ultrasonic measure-
ment velocity wave in 5 planes: a,b,c,d,e (FIG. 6) was 
analyzed. Obtained results (before and after incuba-
tion in Ringer solution) from reference sample com-
pared to composites modified with magnesium wires.  

RYS. 4. Wykres zależności siła – przemieszczenie dla 

kompozytu PLLA / Mg oraz próbki odniesienia PLLA. 

FIG. 4. Strength – displacement graph for PLLA and 

PLLA / Mg samples.

TABELA 1.  Badania wytrzymałościowe kompozytu 

PLLA / Mg oraz próbki odniesienia PLLA.

TABLE 1. Mechanical tests for PLLA and PLLA / Mg 

samples.

Materiał / Material

W
ie

lk
oś

ć 
 p

ró
bk

i
S

a
m

p
le

 h
ig

h
t

[m
m

]

S
iła

 z
ni

sz
cz

en
ia

F
o
rc

e
[k

N
]

1. PLLA ┴ do kierunku prasowania 
/ to pressing direction 10,81±0,01 54,0

2. PLLA II do kierunku prasowania 
/ to pressing direction 10,10±0,01 1,0

3. PLLA / Mg ┴ do kierunku prasowania 
/ to pressing direction 10,21±0,01 75,0

4. PLLA / Mg II do kierunku prasowania 
/ to pressing direction 10,22±0,01 2,0

RYS. 3. Obrazy z mikrotomografii komputerowej 

próbek kompozytowych PLLA / Mg.

FIG. 3. CT images of PLLA / Mg composite samples. 
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Badania przeprowadzone dla kompozytu PLLA / Mg 
potwierdzają analogiczne zachowanie się próbek kompo-
zytowych w porównaniu z czystym magnezem. Różnicę 

stanowi  bardziej łagodny wzrost pH, który można tłumaczyć 

częściowym zabezpieczeniem szybko resorbującego się 

magnezu, przez osnowę z poli(L)laktydu. Na podstawie 

przeprowadzonych obserwacji można wnioskować, iż 

wprowadzenie resorbowalnych drutów magnezowych do 
resorbowalnej matrycy powoduje czasową stabilizację pH 

środowiska, a także opóźnia proces resorpcji magnezu. 

 W celu potwierdzenia takiego zachowania próbki poddano 
badaniom ultradźwiękowym. Poprzez pomiar prędkości fali 

ultradźwiękowej w pięciu kolejnych warstwach kompozytu: 

a,b,c,d,e (RYS. 6.) przeprowadzono analizę porównawczą 

kompozytów modyfikowanych magnezem i próbek odniesie-
nia. Badania przeprowadzono przed i po procesie inkubacji 
w płynie Ringera. Jak wynika z TABELI 2, w przypadku kostki 

PLLA prędkości fali ultradźwiękowej różnią się nieznacznie. 

Takie wahania mogą wynikać z samej technologii otrzymy-
wania  kompozytów (odlewanie folii i prasowanie na gorąco).  

As the TABLE 2 illustrates PLLA cube velocities of ultrasonic 
waves insignificantly vary. Such variation might be caused 
by the technological process of composites (foils casting and 
hot press moulding). In case of composite materials (PLLA 
/ Mg) velocities of ultrasonic waves were higher than for 
PLLA cube and also its values increased in rising number 
of magnesium wires. Moreover, incubation does not change 
gradient structure as well. Higher values of velocities waves 
are observed in lower part of composite. Besides, after 6 
weeks of incubation in Ringer solution values of velocities 
waves were lower for all samples. It was caused by the 
quicker material degradation in biological solution, which 
was evidenced by the defect increasing (pores) inside 
composite structure. Microscopic observations (SEM) of 
PLLA / Mg sample confirmed that before and after incuba-
tion in biological solution, porosity appearance in composite 
structure (FIG. 7). There is observed surface defects in area 
of magnesium wires occurrence what is connected with 
wires resorption. For reference sample (PLLA) there were 
any distinctive changes on the composite surface though 
gradual resorption confirmed by the measurement of pH 
and ultrasonic waves.

RYS. 6. Kierunki pomiaru prędkości fali ultradźwię-

kowej dla materiału PLLA i PLLA / Mg.

FIG. 6. Directions of velocity ultrasonic waves meas-

urement for PLLA and PLLA / Mg samples.

Materiał 
Material

Miejsce 
pomiaru
Place of 

measure-
ment

Prędkość fali 
ultradźwiękowej 
przed inkubacją 

w wodzie
Ultrasonic wave 
velocity before 
incubation in 
water [m/s]

Prędkość fali 
ultradźwiękowej 

po inkubacji 
w wodzie 

Ultrasonic wave 
velocity after 
incubation 

in water [m/s]

PLLA / Mg

a 971± 4 881± 4

b 976± 4 883± 4

c 976± 4 923± 4

d 1087± 5 919± 4

e 1055± 4 910± 4

PLLA

a 927± 4 916± 4

b 944± 4 917± 4

c 931± 4 905± 3

d 920± 4 890± 3

e 947± 4 894± 3

TABELA 2. Zmiany prędkości fali ultradźwiękowych 

kompozytu PLLA / Mg i próbki odniesienia przed oraz 

po inkubacji w wodzie destylowanej. 

TABLE 2. Changes of ultrasonic velocity waves of 

composite PLLA / Mg and reference sample PLLA 

before and after incubation in distilled water.

RYS. 5. a) zmiana pH płynu Ringera w funkcji czasu inkubacji próbek odniesienia i kompozytu PLLA / Mg, b) zmiana 

pH wody w funkcji czasu inkubacji próbek odniesienia i kompozytu PLLA / Mg.

FIG. 5. a) changes of Ringer versus time function for PLLA and PLLA / Mg samples, b) changes of water versus time 

function for PLLA and PLLA / Mg samples.

a) b)



24 W przypadku materiałów kompozytowych PLLA / Mg prędko-
ści fali ultradźwiękowej były wyższe niż w przypadku kostki 

PLLA, a także ich wartości rosły wraz ze wzrastającą liczbą 

drutów magnezowych. Ponadto można również zauważyć, 

że inkubacja nie zmienia samej struktury gradientowej 

(wyższe wartości prędkości w dolnej części kompozytu). 

Dodatkowo po 6 tygodniowej inkubacji w płynie Ringera 

wartości prędkości fali ultradźwiękowej dla wszystkich 

próbek znacznie zmalały. Spowodowane to było szybszą 

degradacją materiałów w środowisku biologicznym, prze-
jawiającą się rosnącą  liczbą defektów (porów) wewnątrz 

struktury kompozytów.  
Obserwacje mikroskopowe SEM wykonane po 6 tygo-

dniowej inkubacji w środowisku biologicznym potwierdziły 

pojawienie się porowatości w strukturze kompozytów PLLA 

/ Mg) (RYS. 7). Ponadto w obszarze występowania drutów 

magnezowych można było zaobserwować powierzchniowe 

uszkodzenia związane z resorpcją drutu. Natomiast w przy-
padku próbki odniesienia (PLLA) mimo stopniowej resorpcji 
potwierdzonej pomiarem pH i fali ultradźwiękowej nie zaob-
serwowano wyraźnych zmian na powierzchni kompozytu.

 

Wnioski

Wprowadzenie do osnowy polimerowej drutów magne-
zowych umożliwia uzyskanie materiałów o większej wytrzy-
małości i zaplanowanym rozmieszczeniu porów. Jednakże 

badania in vitro wykazały, że pomimo zachowania parame-
trów mechanicznych kompozyty takie mogą stanowić po-
ważne zagrożenie dla organizmu ludzkiego. Duże wahania 

pH mogą powodować zaburzenia równowagi w funkcjach 

komórek i zachodzących w nich reakcjach chemicznych. 

Dlatego też w celu zmniejszenia ryzyka niepowodzeń 

związanych z implantacją takich materiałów uzasadnione 

wydaje się stosowanie zamiast czystego magnezu stopów 

na bazie magnezu lub wprowadzanie pokryć ochronnych za-
bezpieczających powierzchnię implantów przed zbyt szybko 

postępującą resorpcją i niekontrolowanym wzrostem pH. 

Dodatkowo wiele problemów może przysparzać zastoso-
wana technologia wytwarzania materiałów gradientowych. 

Poprzez odlewanie folii kompozytowych z następnym 

ich prasowaniem pod ciśnieniem trudno było otrzymać 

powtarzalne próbki. Jest to związane z pojawiającymi się 

defektami, z rozwarstwianiem się złożonych z folii kompozy-
towych laminatów i w konsekwencji obniżaniem parametrów 

mechanicznych kompozytów. Dlatego też warto rozważyć 

inne techniki otrzymywania materiałów kompozytowych 

takie jak metoda wtrysu czy rapid prototyping. 

Podziękowania

Praca finansowana w ramach badań statutowych AGH 

nr  11.11.160.367.

Conclusions

Introduction of magnesium wires into polymer matrix 
allows to obtain composites with an intended pores dis-
tribution. Besides maintaining of composites mechanical 
properties in vitro tests show that such implants might be 
dangerous for human. Large pH increase may cause seri-
ous cells dysfunction. To reduce this risk it is essential to 
use magnesium alloys or protective layers despite of pure 
magnesium, which could protect implants surface before 
pH raising and too rapid resorption. Additionally technology 
of composites manufacture might cause a lot of problems. 
Up to now such methods as foils casting and next hot press 
moulding quite often lead to structural defects, deteriora-
tion of mechanical properties and on the end delamination. 
Therefore it is worth to consider others technologies such 
as injection moulding or rapid prototyping.
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RYS. 7. Obrazy SEM kompozytu PLLA / Mg po 6 

tygodniowej inkubacji w płynie Ringera.

FIG. 7. SEM microphotographs of PLLA / Mg compo-

site after 6 weeks of incubation in Ringer.


