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ПЕРЕДМОВА

Скелет хребетних складається із мінерального компонента (60–70 %),
білкової сполуки колагену (20–30 %) та води (до 10 %). Мінерал називають біоапатитом; він ґрунтується на одному з ортофосфатів кальцію,
яким є гідроксиапатит, Са10(РО4)6(ОН)2, ГА. На жаль, скелет більшості
людей дефектний. Дефекти бувають уродженими, однак переважно є наслідком хвороб, нещасних випадків, дорожньо-транспортних пригод, поранення тощо. Експерти прогнозують, що невдовзі близько 30 % госпітальних ліжок займатимуть хворі на віковий остеопороз (прогресуюче розрідження щільності кістки, яке призводить до високої ймовірності зламу)
[1]. Лікування потребує заміщення хворої тканини на здорову, як і заповнення нею утворених пустот. Кількість кісткових заміщень стрімко збільшується в онкологічній хірургії, травматології, ревізійному ендопротезуванні та вертебрологічній практиці (лікуванні захворювань і ушкоджень
хребта та оточуючих його м’яких тканин). Операції з кісткового заміщення вже посідають друге місце після найбільш поширеної процедури переливання крові. У світі здійснюють близько 2 мільйонів кісткових пересаджень, із яких 0.5 мільйона провадять у США [2]. Світовий продаж замінників кісткової тканини у 2010 році сягав 1.3 млрд доларів США із
прогнозом 10 % щорічного збільшення та об’ємом 2.7 млрд доларів у
2017 році [3].
Операції кісткового заміщення мають тривалу історію. Як замінники
застосовували матеріали біологічного походження та неорганічні. Більша
частина біологічних замінників пов’язана з природними кістковими тканинами: це аутокістка, алокістка та ксенокістка [2]. Аутокістка являє
собою ділянку здорового скелета, видалену у того ж хворого, наприклад,
із гребеня клубової кістки; вона є високоактивною у процесах регенерації.
Оскільки замінник (імплант) має такі ж характеристики, як і хвора дільниця до враження, то не виникають проблеми сумісності, і виліковування
(відновлення) відбувається ефективно. Аутокістку донині вважають за
«золотий стандарт» серед усіх відомих кісткових імплантів. До недоліків
аутопересадження зараховують потребу додаткового хірургічного втручання, внаслідок чого збільшуються тривалість загальної операції, утрата
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крові, післяопераційний біль, можуть виникнути косметичні питання на
ділянці вилучення. Алокістка також походить від людини, однак її вилучають із живого донора (у процесі іншої операції) або неживого. Вона
зазнає оброблення (зазвичай стерилізація, деактивація протеїнів тощо) та
зберігається у так званому банку кісткової тканини до застосування. Тут
основними проблемами є зберігання, інфекційний ризик і ціна [4–6]. Ксенокістка переважно має тваринне походження (наприклад, бичача або
свиняча); її висушують виморожуванням або демінералізують і депротеїнізують. Матеріал для ксеноімпланту добувають також перероблянням
коралів. Хоча суттєвими перевагами є гарні механічні властивості, відносні більша доступність і низька ціна, результати клінічних застосувань ксеноімплантів суперечливі, а у випадках кульшової хірургії ксеноімпланти
спричинилися до низки ускладнень [7, 8].
Імпланти з неорганічних матеріалів виготовляють переважно з окремих металів і сплавів, керамічних оксидів та фосфатів кальцію (ФК). Металічні імпланти є одними з найдавніших. Вивчення взаємодії металу з кістковою тканиною почалося ще за часів, коли спостерігали розвиток процесів навколо наконечників стріл або спису, які застрягли в кістці, та, виходячи з результатів, намагалися лікувати спричинені пошкодження.
Завдяки відкритим антибактеріальним властивостям срібла та високій біопасивності золота, тонкі листи та фольги цих металів застосовували для
ізолювання кісткових дефектів і порожнин від проникнення інфекції.
Застосування оксидів пов’язано з розвитком технології їхнього виробництва та формування у 30–40-х роках минулого сторіччя. Значні успіхи було
досягнуто завдяки застосуванню керамічних оксидних імплантів із Al2O3,
ZrO2, TiO2 та інших у різних галузях медицини, зокрема корундової кераміки Al2O3 в ортопедичній травматології та вертебрології [9, 10].
Надалі прогрес у імплантаційній хірургії пов’язаний із розвитком біоматеріалознавства, а надто – із застосуванням ортофосфатів кальцію як
імплантів за наступних причин.
Поступовий перехід від одного типу імплантаційного матеріалу до
іншого відбувався завдяки результатам дослідженнь реакції оточуючої
тканини на введений кістковий замінник. Із початком 90-х років минулого
сторіччя було узгоджено, що матеріали (переважно для травматології та
ортопедії) розділяються на біоінертні, біотолерантні та біоактивні [11].
Біоінертні матеріали практично не взаємодіють із навколишньою тканиною, не викликають утворення фіброзної тканини та не стимулюють
остеогенезу (формування здорової кісткової тканини). При цьому кістка
може утворюватися безпосередньо поблизу поверхні імпланту. За типові
приклади вважають кераміки з оксидів титану, ванадію, цирконію та алюмінію. Біоінертні матеріали зазвичай мають на поверхні захисний шар,
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який блокує виділення іонів із імпланту та проникнення в нього агресивних частинок із біологічного середовища. Інтеграція біоінертних матеріалів із кісткою вельми незначна та виникає внаслідок проникнення межової
тканини в мікропори імпланту. Водночас жоден імплантований біоматеріал не є біоінертним. На межі розділу тканина–імплант із часом можуть
розвинутися небажані реакції. Унаслідок, твердо біоінертним матеріал
коректно вважати тільки упродовж деякого часу.
Біотолерантні матеріали з’єднуються з кісткою (за іншим визначенням – відділяються від неї або «капсулюються») через масивний фіброзний шар, який утворюється після їхньої імплантації. Прикладами можуть
бути метакрилати, віталіум, поліметилакрилати тощо.
Біоактивними називають матеріали, які призначені для зв’язування з
біологічними системами з метою покращення ефективності лікування,
утворення або заміщення будь-якої тканини чи органу. До них зараховують кальцій-фосфатні кераміку та наноструктури, скло та склокераміку,
біоактивні полімери, біоактивні гелі, пасти та цементи, композити
[1–3, 9, 12–15]. Типовою характеристикою біоактивних матеріалів для ортопедії та травматології є утворення карбонатного гідроксиапатитового
шару на їхній поверхні після імплантації. За складом і структурою цей
шар еквівалентний біоапатиту та формується як полікристалічний агломерат, в який входять також колагенові фібрили (розділ 1.2.1). За рахунок
цього відбувається зв’язування неорганічної поверхні імпланту з органічними компонентами тканини. Більш лаконічним є визначення, що біоактивним є підклас поверхнево-активних матеріалів, які по імплантації
утворюють зв’язок із оточуючою тканиною на межі розділу імплант–
кістка [3, 16].
Левова частина біоактивних кісткових замінників виробляється із ФК,
до того ж ці сполуки є найбільш дослідженими в науковому, лабораторному (in vitro – у пробірці, лат.) та клінічному (in vivo – у живому, лат.)
відношеннях, і саме з них розпочався тріумфальний хід біоактивних матеріалів у медицині.
У потрійній системі CaO – P2O5 – H2O є тринадцять ФК, тобто солей,
які містять іони H2PO4–, HPO42– i PO43–. Зокрема, вони визначаються атомним відношенням Са/Р, яке знаходиться в межах 0.5 – 2.0. Одинадцять із
них за 1.0 ≤ Са/Р ≤ 2.0 є біоактивними та мають широкий спектр застосувань [3]. Хоча перша апробація ФК як імпланту відбулася майже сто років
тому (1920 р.) [17], тільки через приблизно 50 років вони стали об’єктом
всебічного вивчення як біоактивні матеріали. Біогенний апатит ґрунтується на ГА, тому першочергову увагу було надано ГА та ФК на його основі
[3, 18–21].
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У кістковій хірургії застосовують пористі та щільні керамічні матеріали на основі ГА залежно від ступеня навантаження виробу з них in vivo.
П о р и с т а кераміка має низьку міцність. Вироби з неї імплантують
у тканини, які не несуть значних навантажень (імпланти очей, середнього
вуха чи деякі щелепно-лицеві), або застосовують для локального доставляння лікарських препаратів. Процеси остеопровідності (сприяння просуванню кісткових клітин і росту кістки) та остеоінтеграції (з’єднання
нової кісткової тканини зі старою) значною мірою визначаються структурою (ще кажуть – архітектонікою) пористості. Що більша концентрація
пор і вони краще з’єднані, тим ефективніші проростання кісткової тканини та фіксація імпланту. Проростання пов’язано з адсорбцією протеїнів і
подальшим розмноженням остеогенних клітин. Наявність мікро- пористості як вузьких субмікронних каналів, що співрозмірні з протеїнами плазми
крові, сприяє остеосинтезу. А для розвитку нової кісткової тканини
потрібні значно більші пори з оптимальними розмірами декілька сотень
мікронів, які з’єднуються зазначеними каналами. Тому ефективною для
остеоінтеграції є кераміка з мікро- та макропористістю, тобто з бімодальним розподілом пор.
Щ і л ь н а кераміка набагато міцніша за пористу, у зв’язку з чим переважно застосовується для імплантів, які зазнають навантаження. Механічні властивості щільних керамік, відомих сьогодні, недостатні для виготовлення імплантів, які несуть значні навантаження (штучні корені зубів,
довгі кістки та ін.). Тому вельми перспективним напрямом вважається
створення композитних керамічних матеріалів на основі ГА з покращеними механічними властивостями. Деякого зміцнення досягнуто за рахунок
армування кераміки дисперсними частинками, мікропластинками, волокнами та голкуватими кристалами. Однак навіть зміцнені матеріали не задовольняють вимогам до жорстко навантажених кісткових імплантатів.
Керамічні матеріали виробляють у різних формах (блоки, стрижні,
пластини тощо). Для заповнення кісткових порожнин і як носії ліків широко застосовуються щільні та пористі гранули. Однією з основних передумов ефективної остеоінтеграції є щільне прилягання керамічного матеріалу до матричної тканини в ділянці кісткового дефекту. Тут кращими
виявилися гранули сферичної форми: ними можна найщільніше заповнити
кісткову порожнину, до того ж вони не викликають запальних реакцій.
На відміну від ситуації з гранулами, за застосування блоків, стрижнів
й інших керамічних виробів неокруглої форми значна частина порожнини
залишається незаповненою, що негативно впливає на процеси репарації.
Значною мірою проблема вирішується завдяки біоактивним цементам. Це
плинні матеріали на основі фосфатів кальцію, які можуть формуватися.
Ними переважно заповнюють залишкові порожнини (щілини) в кісткових
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дефектах під час операції. Цементам властиві прогнозовані швидкості
схоплювання та твердіння, однак слабкі механічні властивості.
Оскільки керамічні імпланти не мають потрібної механічної міцності,
то за умов значних навантажень застосовують металічні (переважно титанові) вироби з біоактивними покриттями (здебільшого на основі ГА).
Величезний масив досліджень ФК у зв’язку з природною кісткою заклав підвалини для формування нового наукового напряму в матеріалознавстві. Вивчення зародження, розвитку, характеристик і властивостей
фосфатів кальцію у взаємозв’язку з дією зовнішніх чинників у процесах,
що імітують біомінералізацію, і створення біоматеріалів на їхній основі
утворюють наукові засади кальцій-фосфатного біоматеріалознавства.
Біоматеріалознавство ФК із початку 70-х років минулого сторіччя розвивається вельми успішно у більшості розвинених країн світу. Якщо
відображенням досягнень вважати не тільки кількість опублікованих робіт, а передусім об’єм сертифікованої (дозволеної для застосування національними комісіями, як-от Food and Drug Comission у США) продукції,
розробленої за результатами наукових досліджень, то біоактивні матеріали переважно вищеописаних різновидів виробляє 92 фірми в 19 країнах
світу. Першу п’ятірку посідають підприємства США (43 фірми, 47 % продукції – 43/47), Франції (20/22), Німеччини (15/16), Японії (8/9) та Швейцарії (6/6) [3].
В Україні фундаментальні дослідження (переважно електронних) властивостей широкого класу апатитів включно з біоактивними сполуками
виконано в Інституті проблем матеріалознавства НАН України в 1990-х
роках [22]. Із практичних розробок у цьому інституті слід зазначити перші
українські біоматеріали на основі ГА з торговою маркою «ГАП», створені
під керівництвом професора В. А. Дубка [23], та дещо пізнішу розробку
під торговою маркою «Остеоапатит керамічний» у групі д.ф.-м.н.
Л. А. Іванченко [24]. Із 1996 р. незалежні дослідження з біоактивних фосфатів кальцію розпочалися в Харківському університеті за керівництва
проф. З. З. Зимана. Створені незабаром керамічні матеріали на основі ГА
та β-трикальційфосфату пройшли апробацію на тваринах у Інституті
ортопедії та травматології НАН України (лаб. гістоморфології, проф.
Н. В. Дєдух) [25], а надалі упроваджені в інституті у клінічну практику
(зав. відділенням проф. В. А. Філіпенко) [26, 27]. Результати багаторічних
і чисельних клінічних випробувань в ХІОТ (сьогодні – Інститут патології
хребта та суглобів ім. проф. М. І. Сітенка НАМН України) і в інших провідних медичних установах країни узагальнено та рекомендовано до практичного використання у взаємозв’язку з типом кісткових заміщень [28].
У цій книзі розглянуто біоматеріали на основі ФК. У 9 розділах охоплено практично весь спектр питань, які пов’язані з одержанням, властиво-
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стями та застосуванням ФК, що ефективно проявилися як замінники кісткової тканини. Приділено увагу деяким унікальним матеріалам із ФК
і перспективам їхнього застосування у новітніх галузях медицини. Описано результати створення та характеризування харківських одно- та багатофазних біоактивних ФК.
Із 2006 року автор читає курс лекцій «Кальцій-фосфатні біоматеріали» студентам спеціалізації «Фізика біоматеріалів і медичне матеріалознавство» у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.
Книга значною мірою ґрунтується на матеріалах цих лекцій. Водночас
кожен із розділів являє собою огляд сучасного стану досліджень із відповідної тематики. У зв’язку з цим книга має не тільки навчальний, але й
монографічний характер.
Призначена для студентів старших курсів, аспірантів і наукових працівників із метою навчальною та пізнавальною, а також їхнього залучення
до одного з успішних світових напрямів науково-практичного матеріалознавства, який інтенсивно розвивається завдяки інтегруванню здобутків
суміжних природничих наук.
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11.1. Біоаактивні фосфати
ф
и кальцію
ю
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Рис. 1..1. Фазова д
діаграма си
истеми СаО
О–Р2О5.
С = СааО, Р = Р2О5; С7Р5 = 7СааО · 5Р2О5, інші скорочення аналлогічні

Не всі фосф
фати кал
льцію, заазначені у табл. 1.1, мож
жна синтезувати
и
у водном
му розчи
ині. У зв’язку з ц
цим їх по
оділяютьь на низьькотемпеературніі
та високкотемпер
ературні.. Перші одержую
ють унаслідок ххімічних реакцій
й
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у розчині за температур до 100 ºС. Другі – тільки шляхом хімічної реакції
за високих температур – твердофазного синтезу.
Торкнемося кожного фосфату кальцію, які походять із обох методів
синтезу [3–5].
Дикальцієвий фосфат дигідрат, СaHPO4·2H2O, ДКФД, виявлено
в ділянках кісткової мозолі, зубному нальоті та холестеринових тромбах.
Синтезують змішуванням розчинів, які містять іони Сa2+ i HPO42– за
рН 3–4.5, як-от, за реакцією
CaCl2+Nа2HPO4 + 2H2O → CaHPO4·2H2O↓ + 2NaCl.
Таблиця 1.1
Ортофосфати кальцію, їхня розчинність і стабільність [3–5]
Молярне відношення Са/Р
1,0
1,0
1,33
1,5
1,5
1,0–2,2
1,5–1,67
1,67
1,67
2,0

Сполука

Формула

Дикальцієвий фосфат
СaHPO·2H2O
дигідрат (ДКФД,
DCPD1; брушит2)
Дикальцієвий фосфат
CaHPO4
ангідрат (ДКФА,
1
2
DCPA ; монетит )
Ca8(HPO4)2(PO4)4·
Октакальційфосфат
(ОКФ, ОСР1)
H 2O
α-Ca3(PO4)2
α-трикальційфосфат
1
(α-ТКФ, α-ТСР )
β- Ca3(PO4)2
β-трикальційфосфат
1
(β-ТКФ, β-ТСР ;
вітлокіт2)
Cax(PO4)у·nH2Oг
Аморфний фосфат
1
кальцію (АФК, АСР )
Кальцій-дефіцитний
Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x
гідроксиапатит (КДГА, · (OH)2
0<x<1
CDHA1)
Ca10(PO4)6(OH)2
Гідроксиапатит
(ГА, НА1)
Ca10(PO4)6O
Оксиапатит
(ОГА, ОНА1)
Ca4(PO4)2O
Тетракальційфосфат
(ТТКФ, ТТСР або
TetCP1, хільгенстокіт2)

Розчинність за
25 ºС,
log Ks
6,59

Інтервал рНстабільності
за 25 ºС

6,9

б

96,6

5,5–7,0

25,5

a

28,9

a

біля 25–33

(~5–12)в

біля 85

6,5–9,5

116,8

9,5–12

біля 69

а

38–44

a

2,0–6.0

1 – англомовна абревіатура сполук; 2 – як мінерал. Розчинність зазначено як логарифм добутку концентрації іонів для даної формули над осадом (без гідратної води)
log Ks, моль·л-1 за рН≈7. а – сполуки, які не одержують осадженням із водних розчинів; б – стабільний за температур понад 100 ºС; в – метастабільна фаза; г–n = 3–4.5;
15–20 % Н2О
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Октакальційфосфат, Ca8(HPO4)2(PO4)4 · 5H2O, ОКФ, синтезують за
дещо кислих і нейтральних значень рН < 7 із відповідних розчинів; наприклад, за концентрації [Са] < 5 mМ та [Р] < 60 mМ, температури 40 ºС
і реакцією
8СaCl2 + 6Na2HPO4 + 4NaOH + H2O → Ca8(HPO4)2(PO4)4·5H2O↓ + 16NaCl.
OКФ інтенсивно вивчається, оскільки є стабільним компонентом зубних і
сечових каменів.
Аморфний фосфат кальцію, Cax(PO4)y·nH2O, АФК, утворюється
у широкому інтервалі добутків вихідних концентрацій водних розчинів
[Са] · [Р] = 25–5·105мМ2 різних солей. АФК поряд КДГА входить до складу твердої тканини хребетних. Одержано АФК із відношенням Са/Р у широких межах 1,0–2,5. Умови та механізм утворення, характеристики та
застосування АФК більш детально розглянуто в розділі 2.
Таблиця 1.2
Кристалографічні дані фосфатів кальцію [5–7]
Сполука
ДКФД
(DCPD)
ДКФА
(DCPA)
ОКФ (OCP)

α-ТКФ (αТСР)
β-ТКФ (βТСР)
ГА (НА)

ОГА (ОНА)
ТТКФ
(ТТСР)

Сингонія та проПараметри гратки, Å
сторова група
кути,º
Моноклінна, Ia a = 5.812(2), b = 15.180(3),
c = 6.239(2); β = 116.42(3)
Триклінна, Р 1
a = 6.910(1), b = 6.627(2),
c = 6.998(2);
α = 96.34(2), β = 103.82(2),
γ = 88.33(2)
Триклінна, P 1
a = 19.692(4), b = 9.523(2),
c = 6.835(2); α = 90.15(2),
β = 92.54(2),
γ = 108.65(1)
a = 12.887(2), b = 27.280(4),
Моноклінна,
c = 15.219(2); β = 126.20(1)
P21/a
Ромбоедрична, a = b = 10.4183(5),
R 3c
c = 37.3464(23);
γ = 120
Моноклінна,
a = 9.84214(8), b = 2a,
P21/b або
c = 6.8814(7); γ = 120 (монокгексагональна, лінна)
P63/m
a = b = 9.4302(5), c = 6.8911(2);
γ = 120 (гексагональна)
Гексагональна, a = b = 9.432, с = 6.881; γ = 120
Р63/6
Моноклінна, Р21 a = 7.023(1), b = 11.986(4),
c = 9.473(2); β = 90.90(1)

Z – число структурних одиниць у елементарній комірці

Z
4

Густина,
г · см-3
2.32

4

2.89

1

2.61

24

2.86

21

3.07

4

3.16

2
2

–
3.05
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ДКФ
ФД, ОКФ
Ф і АФК
К розгляядають як
я проміж
жні (меттастабільні) фази
и
у воднихх розчин
нах на шл
ляху утвворення КДГА,
К
як
кий є наййближчи
им хіміч-ним анаалогом кіісткового
о мінераллу (біоап
патиту). Оскількии біоапаттит фор-мується на основві ГА, ро
озглянем
мо цей єдиний тер
рмодинам
мічно-стаабільний
й
му розчи
ині фосфаат кальціію більш детально.
у водном
Стрруктура стехіомет
с
тричногоо ГА маєє дві під
дсистемии: аніонну з фос-3–
–
фатних Р
РО4 і ОН
О -груп і катіонн
ну – з іон
нів кальц
цію Са2+ ((рис. 1.2)). У фос-фатних групах іоони фосф
фору отоочено чоттирма іон
нами киссню, що утворю-йже) праавильний
й тетраеддр. Іони кальцію
к
формуютть поліед
дри двохх
ють (май
типів [8]. Одні з них маю
ють дев’’ять верш
шин і є тригональ
т
ьними пр
ризмами
и
шинах при
изм розташованоо іони кисню тет-з центроованими гранями. У верш
3–
раедрів РО4 . Прризми сттикуютьсся одна з одною своїми
с
оссновами та утво-их проход
дять потр
рійні осіі. Для іон
нів каль-рюють кколонки, через цеентр яки
/
цію це п
положен
ння СаІ (р
рис. 1.3 а,а ). Інш
ший тип катіонниих поліедрів маєє
сім верш
шин, в якких знахо
одяться ііони кисн
ню також
ж із тетрааедрів і з гідрок-–
сильної групи ОН .

Рис. 1.2. Елементар
рна коміркаа ГА – а та аніонний
а
стовпчик аппатиту – б

Рис. 1.3. Координ
наційне отоочення та поліедри
п
Са
аІ (а,а/) і СааІІ (б,б/)
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Сем
мивершин
нники розташов
р
вано за правило
ом тризааходного
о гвинтаа
уздовж оосі 63 , прричому такий же гвинт уттворюютьь порожнні поліедр
ри, що їхх
розділяю
ють. Це положенн
п
ня СаІІ (ррис. 1.3 б,б
б /). Коло
онки приизм з’єднуються з
семиверршинникаами за до
опомогою
ю спільни
их іонів кисню
к
з ттетраедрів.
Іони
и СаІІ уттворюютьь трикутн
ник у пло
ощині, що
щ перпенндикуляр
рна осі c .
В елемен
нтарній комірці
к
є дві такі площини
и на відд
далях

1
c
4

і

3
c
4

(ри
ис. 1.2 б)..

Трикутн
ники в ци
их площин
нах поверрнуто один до одн
ного на 660 º уздоввж осі c .
У ц
центрах трикутни
т
иків, із н
незначни
им зсувом
м по осіі c , розташованоо
–
гідрокси
ильні груупи ОН . Для фтторапатиту, який
й є струкктурним типом у
родині аапатитів,, зсуву іо
онів F н
немає, і іо
они місттяться в ддзеркалььній пло-щині m, яка перп
пендикул
лярна до осі c .
Із д
десяти іон
нів кальц
цію в елеементарн
ній комірці шість займає семиверс
шинникки, а чоти
ири – девв’ятиверш
шинники
и, тобто є два кооординацій
йно різніі
положен
ння катіоонів калььцію: СаІІ (40 %) і СаІІ (60
0 %). Раззом із отточуючи-ми іонам
ми кисню
ю СаІ уттворюютьь коорди
инаційні комплеккси СаО, а СаІІ –
СаО6ОН
Н.
У ккомірці утворюют
у
ться 75 ззв’язків Са–О (без урахуування звв’язків ізз
киснем іона гід
дроксилу
у), 24 зв’язки Р–
–О, шістть зв’язкків Са–О
ОН і дваа
диниці (Z = 2). Проекція
П
я
зв’язки ОН. Коомірка містить ддві струкктурні од
структурри гідроксиапати
иту на п
площину (001), на якій дл
для кожн
ного іонаа
показаноо його «висоту» (координ
нату с), досить
д
наглядно
н
відображ
жає опи-сане вищ
ще (рис. 1.4) [9].

Рис. 1.4
4. Проекція структури гідроксиап
патиту на площину ХО
ОY (001).
Колом
К
видіілено класттер Познер
ра
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Стеехіометри
ичний ГА
Г
описсується також у монокклінній сингоніїї
(табл. 1..2). Зниж
ження симетрії є наслідко
ом певни
их умов кристаліізації, заа
–
яких упоорядковууються розташув
р
ання іон
нів ОН у кальцієввих канаалах і са-мих кан
налів такк, що збільшуєтьься вдвіч
чі стала b елемеентарної комірки
и
[10, 11].
Апаатит – міінерал, як
кий велььми часто
о зустріч
чається у природіі. У йогоо
структуррі можли
ивий шир
рокий сп
пектр каттіонних й аніонниих заміщ
щень. То-му загалльну форрмулу міінералів групи ап
патиту зааписуютьь як M10X6O24Y2,
де М = С
Са, Pb, Na,
N K, Mg
g, Sr та дееякі іншіі іони, X = P, Si, C
C, S, Mn,, а Y = F,,
Cl, OH, O. У при
иродному
у мінераалі найчастішими є катіоннні заміщ
щення за-их земелль. Це пр
ризводитьь до забаарвленняя криста-лізом і еелементаами рідки
лів. Звід
дси виниккла назваа апатитіів, які рааніше пом
милково приймал
ли за бе-рил, туррмалін, аметист або
а інші забарвлеені мінер
рали (від грецьк. апато –
який вводить у оману)) [8].
Найбільш
Н
ш пошир
реним ізз
них є фтораппатит із ідеалізо-ваною
ю формуллою Ca100(PO4)6F2
та 42 атомамии в елементарній
й
комір
рці. Фторрапатит є струк-турни
им типом
м Р63/m у родиніі
апати
итів. У сструктур
рах типуу
фтораапатиту аніони F–, Cl–,
OH– можуть легко зааміщува-тися, утворю
юючи чисті
ч
таа
З пере-промііжні споолуки. За
важно
ого вмістту одногго з цихх
аніонів мінеррал одерж
жує від-повідну назвуу. У випадку до-Рисс. 1.5. Ізотеерми розчи
инності фоссфатів
мінув
вання іоннів F– – це
ц фтора-кальцію у воді за
з 25 ºС
–
патитт, Cl – хллорапати
ит, OH– –
гідрокси
иапатит. За суттєєвої кільккості деккількох аніонних домішок
к виділя-ють прооміжні стрруктури,, наприкллад, фтор
ристий гіідроксиаппатит.
Чиссленні каатіонні таа аніонні заміщен
ння вияви
или також
ж у апати
иті, який
й
формуєтться у тввердих тк
канинах хребетн
них, тобто у біоаппатиті. Це
Ц добрее
ілюструує хімічни
ий склад твердихх тканин людини
л
(табл.
(
1.55, розділ 1.2.3).
Фоссфатами кальцію,, які не уутворюютться у во
одних роззчинах, є дикаль-цій фосф
фат анггідрат, ДКФА,
Д
т
трикальційфосфат, β- та α-ТКФ, а також
ж
тетракаальційфоосфат, ТТКФ.
Т
Д
ДКФА одержуютть із ДК
КФД. Наагріванняя
ДКФД зза темперратур пон
над 100 ººС призвводить до
о поступоового ви
ивільнен-ня кристталізацій
йної води
и та його перетвор
рення у ДКФА.
Д
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Трикальційфосфати, Са3(РО4)2, зазвичай одержують твердофазним
синтезом за високих температур 1100–1400 ºС. β-ТКФ стабільний до температур 1150 ºС. Його синтезують, наприклад, нагріванням суміші солей
відповідної стехіометрії (Са/Р = 1.5) за реакцією
CaCO3 + 2CaHPO4 → β-Ca3(PO4)2 + H2O↑ + СО2↑ (t < 1150 ºС)
або одержують внаслідок термічного розкладу КДГА відповідного хімічного складу (Са/Р = 1.5)
Ca9(HPO4)(PO4)5OH → 3· β-Ca3(PO4)2 + H2O↑ (t ~ 800 ºС).
β-ТКФ за температур понад 1150 ºС перетворюється в α-ТКФ. Окрім цього, ТКФ можуть бути одержані нетрадиційними методами. Синтезують
АФК із хімічним складом ТКФ. Нагрівання (відпал) такого АФК призводить до його кристалізації в метастабільний нанокристалічний α-ТКФ
в інтервалі температур 630–850 ºС, який переходить в β-ТКФ за вищих
температур 850–1100 ºС.
Тетракальційфосфат, Са4(РО4)2О, також одержують твердофазним синтезом за високих температур понад 1300 ºС; наприклад, нагріванням гомогенізованої еквімолярної суміші ДКФА та СаСО3 у сухому повітрі або
потоці сухого азоту. Обов’язковою умовою є раптове охолодження продукту реакції для запобігання його взаємодії з водяними парами з утворенням, зокрема, ГА.
Важливою характеристикою зазначених ортофосфатів кальцію є їхня
розчинність. Вони легко розчиняються у кислотах і помірно та порізному – у воді. На рис. 1.5 показано залежність їхньої розчинності від
рН. Що нижче розташована ізотерма на цій діаграмі, то більш стабільною
є відповідна їй сполука у розчині щодо інших фосфатів кальцію, ізотерми
яких знаходяться вище. Звідси та табл. 1.1 виходить, що за умов рН > 8
ступінь розчинності ортофосфатів кальцію співвідноситься як ДКФД >
ДКФА > АФК > α-ТКФ > ТТКФ > ОГА > β-ТКФ > КДГА > ГА, тобто
найбільш стабільною фазою є ГА. Із цього випливає можливість перетворень фосфатів кальцію у розчинах за зміни умов. Так, ДКФД у розчині
може перетворитися у ОКФ, АФК або КДГА під час збільшення рН (та за
деяких інших умов).
З іншого боку, безводні фосфати кальцію не утворюються у біологічних системах. Однак їхня розчинність у воді значна (рис. 1.5), і вони легко
гідролізуються у ДКФД або ГА (частіше в КДГА). Із цим пов’язано їхнє
застосування як компонента кальцій-фосфатних цементів (розділ 8.4).
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1.2.. Структуура та фуункціональні вл
ластивоссті
твердих ткаанин лю
юдини
1.2.1. Ст
труктур
ра та мееханічні характе
х
еристики
и кістки
и
Дляя того щоб
щ
ство
орити ш
штучний матеріал (наприиклад, імплант),,
близьки
ий за хараактеристиками доо природ
дної кістк
ки, требаа знати їїї хімічні,,
структуррні та фіізичні вл
ластивостті. Приро
одна кісттка черезз різну форму
ф
таа
будову є складн
ним мінерально-оорганічни
им компо
озитом, яякий зміінюєтьсяя
упродоввж життяя організзму. Опоорно-рухо
овий апаарат люддини скл
ладаєтьсяя
з компакктної (кортика
(
альної) та губччастої (трабеккулярної) кістокк
(рис. 1.66 а,б) [5, 12–14].
К о м п а к т н а кісттка станоовить зоввнішню частину
ч
ввсіх твер
рдих тка-нин. Доо 80 % сккелета є компакттною кістткою, за рахунокк якої забезпечу-ється йоого мехаанічна міцність.
м
Структу
урно-фун
нкціональьним ел
лементом
м
такої кісстки є остеон: мікроско
м
пічна си
истема кіісткових трубок (цилінд-рів), якіі містятьсся одна в одній і мають спільну вісь (рисс. 1.6 в). Уздовж
ж
осі коакксіальнихх трубок є каналл живлен
ння діамеетром 10–
0–100 мкм
м. Черезз
канал п
проходитть крово
оносний капіляр.. Кількіссть кістккових циліндрів
ц
в
у одном
му остеон
ні від 4 до
о 20.

Рис. 1..6. Будова кісткової ткканини. а – форми кіссток (1 – до
овга, 2 – корротка, 3 – пласка)
п
та б – внутрішняя структура довгої кісттки (4 – траабекулярна та 5 – корттикальна кістки);
в – ієєрархічна сттруктура ко
омпактної кістки
к

Кістткові тррубки (аабо ламеелі) фор
рмуютьсяя з волоокон завтовшки
и
3–7 мкм
м. Останн
ні утворені з фібррил, склад
довими яких
я
є коолагеновіі наново-локна дііаметром
м від 100
0 до 20000 нм, що містять мінералььний ком
мпонент.
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Колаген
н – це біллок, перви
инна стрруктура якого
я
скл
ладаєтьсяя з трипл
летів амі-нокислоот, які поовторюютться. Віддомо 15 типів
т
кол
лагену (I – XV); у кісткахх
утворюєється коллаген І. Мінерало
М
ом є сумііш АФК і кристаллічного ГА.
Г Про-порція м
між аморрфною таа кристаллічною фазами
ф
заалежить ввід багаттьох фак-торів, у тому числі – від віку. АФ
ФК вельм
ми повілььно перееходить у криста-лічний Г
ГА, водн
ночас змінюєтьсяя співвідношенняя хімічниих елемеентів, якіі
входять до склад
ду мінералу, зокррема кальцію та фосфору
ф
у. Звідси зрозумі-ло, чомуу міцнісн
ні характтеристикки скелетта переваажно виззначає мінеральм
ний ком
мпонент.
Кри
истали ап
патиту є голкуваатими, завдовжк
з
и 40–60 нм, заввширшки
и
20 нм і ззавтовшкки всього
о 1,5–5 нм
нм. Окрім
м основни
их складдових, так
кий кри-2–
–
стал місстить дом
мішки іон
нів натріію, магніію, СО3 , фтору та ін. (таабл. 1.5)..
Усі ці д
домішки суттєво
о впливаю
ють на фізіологіічну повведінку кісткової
к
ї
тканини
и. Кристаали апати
иту орієн
нтовані поздовжн
п
ньою вісссю уздоввж нано-волокон
н. Співвід
дношенн
ня Са/Р у мінераальній фазі
ф
зміннюється у межахх
1,37–1,667.
Г у б ч а с т а кістк
ка є кліттинним матеріало
м
ом, який утворено
о з сітки
и
поєднан
них стриж
жнів і пл
ластинок. Міститься всереедині доввгих кістток, осо-бливо н
на їхніх кінцях,
к
у тілах хрребців, внутрішн
в
ніх частиинах тазу
у та в ін-ших круупних кісстках. Сттруктурн
ним елем
ментом гу
убчастоїї кістки є трабе-кули. В н
них менш
ше мінер
рального компонеента (до 60–65
6
%)), ніж у компактк
ній кісттці. Орган
нічна речовина зза більшістю є колагенов
к
вими вол
локнами.
ми заповн
нений кісстковим мозком. Губчастта кісткаа
Простір між траабекулам
переваж
жно забеззпечує мееханічнуу підтрим
мку, особ
бливо у ххребетному стов-пі. Прикклади міккрострук
ктури ком
мпактноїї та губч
частої кіссток показано наа
рис. 1.7..

Рис. 1.7. М
Мікрострукктура а – по
оперечногоо перерізу компактної
к
ї (кортикалльної, ламе
елярної) та
б – губчастоїї (трабекул
лярної) кісток
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Ззоввні кісткка покри
ита тонккою з’єдн
нувально
ою тканииною – окістям
м
(надкіснницею). Судини
С
та нерви п
проходятть у товщ
щу кісткии через живильні
ж
і
отвори. Внутріш
шній шар
р окістя м
містить остеобла
о
асти – кллітини, які
я спри-чиняютьь ріст кісстки. Ок
крім колаагену (20
0 %), фосфату каальцію (69 %) таа
води (9 %), у кісстці є маалі кільккості таки
их орган
нічних реечовин, як
я білки,,
полісахаариди, лііпіди та ін. Колагген надаає кістці пластичнність маттеріалу з
високою
ю ударною в’язкісстю, маллим пруж
жним мод
дулем й іншими характе-ристиками, власттивими полімера
п
ам. Від нееорганічн
ного ком
мпонентаа, першо-ж
сть кісткии. Як кер
рамічно-чергово кристаллів біоапаатиту, заалежить жорсткіс
органічн
ний комп
позит, кісстка має високу міцність і відноссно висок
кий пру-жний моодуль. Од
днак виссока міцн
ність зум
мовлена не
н тільки присутн
ністю ко-лагену, аале й склладною волокнист
в
тою мікр
рострукту
урою кісстки.
Типова
Т
залежніссть на-пружеення–деф
формаціяя
дляя
компаактної кіістки пок
казує лі-нійну (пружнуу) облассть і на-далі переходи
п
ить у пл
ластичнуу
(на пл
лато) за ддеформаацій поб-лизу 0,8 % (ррис. 1.8).. Руйну-вання відбуваєється під
д час де-формаацій до 3 %. Водночас
В
с
поведінка кісттки залеж
жить від
д
швидк
кості деф
формаціїї: за ма-лих зн
начень кіістка є в’’язкою, а
за ви
исоких – ламаєється якк
крихк
кий матееріал. Наахил лі-нійної д
ділянки кривої,
к
то
обто жоррсткість кістки, збільшуєтться зі зб
більшен-ням відн
носного вмісту мінеральн
м
ного компонента.. Висока в’язкість (за ма-лих шви
идкостей
й деформації) здебільшого
о пов’язаана зі склладною ієрархічі
ною структурою
ю (рис. 1.6
6), що бллокує роззвиток тр
ріщин.
новні мехханізми зміцненн
з
ня пов’яззують із відхиленнням тріщ
щин, щоо
Осн
зародилися за умов
у
пластичної деформаації, та ефектами
е
и їхнього
о виходуу
з кістки..
Мехханічні властивос
в
сті компактної кіістки лю
юдини поодано в табл.
т
1.3..
Для губ
бчастої кіістки мод
дуль Юн
нга (вимір
ряний за умов стиискання)) та межаа
міцностіі на стисскання знаходять
з
ься в інттервалах 1–2 ГП
Па та 1–1
100 МПаа
відповід
дно. Під час збілььшення щ
щільностті кістки обидві цці величи
ини знач-но збілььшуютьсяя.
Мехханічні характери
х
истики ккістки пеереважно
о залежат
ать від хаарактеруу
та напряяму приккладеного
о навантааження і типу кісстки. Зі ззбільшен
нням сту-пеня мін
нералізац
ції збільш
шується м
міцність і зменшу
ується наапруженн
ня зламуу
Рис. 1.8. Типоваа деформаційна залеж
жність
нап
пруження компактної
к
ї кістки люд
дини
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кістки. Механічні властивості залежать також від орієнтації колагенових
волокон, щільності, характеристик пористості і структури та розташування нанокристалів апатиту в колагеновій матриці кістки. Окрім цього, міцність і об’єм кістки різко зменшуються з віком.
Таблиця 1.3
Механічні властивості компактної кістки людини
Характеристики
Межа міцності на розривання
(МПа)
Межа міцності на стискання
(МПа)
Межа міцності на згинання (МПа)
Межа міцності на зсування (МПа)

Напрям вимірювання щодо осі кістки
Паралельний
Перпендикулярний
124–174
49
170–193

160а
54
17,0–18,9
Модуль Юнга (ГПа)
20–27 (рідко)
6000 (мала швидкість
2
деформації)
Робота зламу (Дж/м )
98 (велика швидкість
деформації)
1/2
КІс (МПа · м )
2–12а
а – напрям вимірювання не зазначено

133
–
–
11,5
–

1.2.2. Структура та механічні властивості зубів
Усі зуби складаються із двох частин – коронки та кореня (рис. 1.9 а)
[14–16]. Корені знаходяться у комірках, які називаються альвеолами, у максилярній (верхній) і мандибулярній (нижній) кістках. Корінь покритий
шаром цементу та прикріплюється до кістки через періодонтальну мембрану (шар волокнистої з’єднувальної тканини).
Коронка покрита емаллю. Це найбільш тверда речовина в тілі людини.
Вона на 97 мас.% (92 об.%) складається з відносно великих кристалів ГА
(завтовшки 25 нм, завширшки 40–120 нм і завдовжки 160–1000 нм). Решту
3 мас.% (8 об.%) становлять органічні речовини та вода. Кристали ГА
формують структури з добре виражених стрижнів або призм діаметром
більше 4 мкм (рис. 1.9 б). Дентин є мінералізованою тканиною, близькою
до звичайної компактної кістки. Усі частини дентину пронизують трубочки (діаметром 3–5 мкм), які розходяться з порожнини пульпи в напрямі периферії. Ці трубочки заповнені колагеновими волокнами (діаметром
3–5 мкм) у поздовжньому напрямі, а межі поділу зацементовано протеїнсахаридною комплексною речовиною. Пульпа є м’якою тканиною, яка
переважно складається з тонких колагенових волокон, нервових клітин
і кровоносних судин.
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а

б

малі
Рисс. 1.9. Будова зуба: а – схематич ний перерііз; б – голкууваті кристтали ГА в ем

Товвщина шаару цемен
нту навкооло корееня зуба змінюєть
з
ься від 20
0–50 мкм
м
біля підн
ніжжя доо 150–200
0 мкм білля верши
ини. Приб
близно пполовина цементуу
є неоргаанічною речовино
ою, іншаа половин
на склад
дається з органічн
ної речо-вини та води. Пееріодонтальна меембрана здебільш
з
шого утвоорена з колагенок
вих волоокон і гліікопротеїїнів (проттеїн-поліісахаридн
них компплексів).
Зуби працюють за ум
мов напрруження до 20 МП
Па, приккладеногго близь-ко 3000 разів наа день, беез утомн
ного руйн
нування та тількии помірн
ного зно-шуванняя. Тому зуби хар
рактеризууються унікальн
у
им поєдннанням механіч-них хараактеристтик (табл.. 1.4).
Таб
блиця 1.44
Механіч
чні власттивості дентину
д
та емаліі
Денти
ин
Межа мііцності на стискуван
ння (МПа))
250–350
Межа прропорційності на сти
искуванняя
160–170
(МПа)
Модуль Юнга при
и стискуваанні (ГПа)
11–17
Межа мііцності на розриванн
ня (МПа)
21–53
Модуль Юнга на розриванн
р
ня (ГПа)
11–19
Межа мііцності на згинання (МПа)
245–2
268
Модуль Юнга при
и згинанні (ГПа)
12
Межа мііцності на зсування (МПа)
69–14
47
Межа прропорційності при зсуванні (М
МПа)
60
Модуль зсування (ГПа)
6
Робота рруйнуванн
ня (Дж/м2)
200–500
а – визначено пар алельно до орієнтац
ції призм
б – визначеено перпен
ндикулярн
но до орієн
нтації приззм

Емаль
95–
–370
70–
–350
9–
–84
10
––
––
76
7
13
31
64–
–93
––
––
––
––
13а 200б
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1.2.3. Хімічний склад мінерального компонента твердих тканин
Сполуки на основі гідроксиапатиту є основним мінеральним компонентом кісткової тканини, дентину та емалі зубів. Окрім іонів Са2+ та РО43–,
вони містять значні кількості домішкових простих і комплексних іонів, а
також молекул, як-от Na+, Mg2+, K+, CO32–, F–, Cl– i H2O (табл. 1.5).
Таблиця 1.5
Порівняльний склад і фізичні властивості неорганічних фаз
у кісткових тканинах дорослої людини [5, 13, 15–18]
Характеристики
Склад, мас.%; спопелений зразок
Кальцій, Са2+
Фосфор як Р
Са/Р, молярне відношення
Натрій, Na+
Магній, Mg2+
Калій, K+
Вуглець як СО32–,а
Фтор, F–
Хлор, Cl–
Пірофосфат-іон, P2O74–, a
Загалом неорганічна
(мінеральна) складова
Загалом органічна
складоваa,б
Абсорбована вода, Н2Oa
Сліди елементів: Sr2+, Pb2+,
Zn2+, Cu2+, Fe3+, інш.
Кристалографічні дані
Сталі ґратки (± 0,003 Å)
Вісь
Вісь ̅
Індекс (ступінь)
кристалічностів
Розмір кристаликів (серед.),
нм

Емаль

Дентин

Цемент

Кістка

ГА

36,5
17,7
1,63
0,5
0,44
0,08
3,5
0,01
0,30
0,022
97,0

35,1
16,9
1,61
0,6
1,23
0,05
5,6
0,06
0,01
0,10
70,0

г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
50

34,8
15,2
1,71
0,9
0,72
0,03
7,4
0,03
0,13
0,07
65,0

39.6
18.5
1.67
–
–
–
–
–
–
–
100

1,5

20,0

35

25,0

–

1,5

10,0

15

10,0

–

9,441
6,880
70–75

9,421
6,887
33–37

г
г
г

9,41
6,89
33–37

9.430
6.891
100

100 мкм
×50 × 50

35 × 25 × 4

г

50 × 25 200–600
×4

β -ТКФ+ГА β-ТКФ+ГА β-ТКФ+ГА ГА+СаО
ГА
Продукти відпалу
(800 ºC)
Примітки. а – неспопелений зразок, ІЧ-метод; б – основні компоненти: емаль – не
колагенова, дентин і кістка – з колагеном; в – обчислено з відношення інтенсивностей когерентного/інтегрального розсіювання, мінерал ГА – 100; г – цифрових значень не знайдено, та вони, ймовірно, близькі до таких для дентину [5]
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Для розробки матеріалів на основі ГА важливе значення має хімічний
склад мінеральних компонентів у кістці та зубах. Іонні заміщення значно
впливають на фізичні, хімічні та біологічні властивості цих сполук. Так,
щодо катіонних заміщень відомо, що свинець із фізіологічного середовища накопичується в кісткових тканинах і зубній емалі та має згубний
вплив на їхню життєдіяльність. Навпаки, іони F– стабілізують ґратку та
зменшують розчинність мінеральної фази. Тому їх часто вводять у питну
воду та зубні пасти. Вміст іонів магнію становить від 0,5 мас.% в емалі до
1,23 мас.% у дентині, а вміст іонів натрію у кістковій тканині сягає
0,9 мас.%. Іони магнію та натрію відіграють важливу роль у фізіологічних
процесах.
Із аніонних заміщень найбільш важливими є заміщення фосфатних
іонів карбонат-групами СО32–. Біологічний апатит кісткових і зубних тканин завжди дефіцитний за кальцієм (тобто це КДГА) і містить значну
кількість таких груп. Залежно від віку людини вміст СО32–-груп у гідроксиапатиті (карбонат-гідроксиапатиті) кістки змінюється від 2,3 до
8,0 мас.%. Мінеральні складові емалі, дентину та кісткової тканини містять відповідно 3,5, 5,6 і 7,4 мас.% карбонатних груп. Останні зумовлюють ґраткові спотворення, мікронапруження та інші кристалічні дефекти,
чим значно впливають на біологічну поведінку твердих тканин.
Оскільки зазначені частинки природно входять у склад твердих тканин, то оточуючі тканини біосумісні з ними. Звідси випливає, що властивостями матеріалів, які створюються на основі ГА, можна суттєво управляти шляхом введення до них певної кількості природних домішок.
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Розділ 2
ПРОЦЕСИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ФОСФАТІВ КАЛЬЦІЮ
З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ
Одним із найбільш поширених матеріалів для біомедичного застосування є порошок ГА. Зазвичай його одержують із осаду, що утворюється
внаслідок змішування та реакції між водними розчинами сполук, які містять іони Сa2+ і PO43–, за певних умов. Осад витримують деякий час у
реакційному (материнському) розчині, промивають і сушать. Незважаючи
на значну кількість робіт із проблеми кристалізації ГА з водних розчинів,
повна картина тут не ясна. З’ясувалося, що всі препаративні стадії впливають на характеристики кінцевого продукту. Найбільш досліджено вплив
чинників осадження, які вважаються основними, – це концентрація, рН і
температура розчину. Однак роботи останніх років свідчать, що, здавалося
б, чисто допоміжні процедури промивання та сушіння також можуть суттєво впливати на склад, структуру та властивості кристалічного ГА. Надалі
розглянемо всі стадії одержання ГА за мокрим синтезом.

2.1. Попередні (проміжні) фази
В одній із перших ґрунтовних робіт [1] із зазначеної проблеми для запобігання утворення більш розчинних кислотних фосфатів кальцію (розділ 1.1) було використано синтез ГА за дещо модифікованим способом
Хаєка [2]. Розчин гідрофосфату амонію (NH4)2HPO4 швидко додавали за
перемішування до розчинів тетрагідрату нітрату кальцію Ca(NO3)2·4H2O
або гексагідрату хлориду кальцію CaCl2·6H2O за співвідношення
Ca/PO4 =1,71. Перед змішуванням усі розчини доводили до рН=10,5 додаванням концентрованого гідроксиду амонію NH4OH. Реакція синтезу
відбувалася при 25 ºС. Утворений осад за неперервного перемішування
знаходився у розчині до 2-х тижнів. Зразки осаду брали через певні проміжки часу від початку змішування реагентів, промивали, висушували та
використовували для хімічного, рН- та дифрактометричного аналізів.
Ранній осад вважали аморфним, оскільки його рентгенівська картина
не мала дифракційних максимумів (рис. 2.1 а). Молярне відношення
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Ca/PO4 для цього дифракційно-аморфного осаду було значно нижчим за
1,71 у материнському середовищі, а саме: 1,52 у випадку використання
нітратного розчину та 1,46 – для хлоридного. Щонайбільше 90 % іонів
кальцію від присутніх у вихідному розчині знаходилося в аморфній фазі,
решта залишалася у ньому або була вимита з осаду у процесі його підготовки до хімічного аналізу. Водночас іони PO43– не були виявлені (у межах
чутливості аналізу) ні в реакційному середовищі, ні у промивальних водах.
Подібні профілі (гало) були й на дифрактограмах від продуктів непромитих і висушених виморожуванням; такою ж була картина від вологих суспензій після центрифугування, узятих упродовж декількох годин
знаходження осаду в материнському розчині. Надалі осад перетворювався
у слабокристалічний апатит (рис. 2.1 б). Перетворення цього аморфного
фосфату кальцію, АФК, у апатит тривало понад 2 години. Про кінетику
кристалізації судили з характеристик максимуму (002) поблизу 26 º2θ,
оскільки тільки він був розділений на дифрактограмі (рис. 2.1 б). Спочатку спостерігали приблизно 5-разове збільшення інтенсивності (площі)
максимуму при збереженні його напівширини (ширини на половині висоти), що відповідало приблизно п’ятикратному збільшенню кількості кристалічної фази. Надалі площа максимуму (002) перестала збільшуватися
(що свідчило про завершення перетворення дифракційно-аморфної фази
у кристалічну), і поступово зменшувалася його напівширина упродовж
близько двох тижнів. Водночас спостерігали збільшення відношення
Ca/PO4 у кристалічному продукті до його значення 1,67  0,01 у чистому ГА
та зменшення вмісту іонів кальцію в реакційному розчині з 10 % до
близько 2 % від його значення на початок синтезу. Як і раніше, у розчині
не було виявлено іонів PO43 . Величина рН у реакційному розчині зменшилася з початкової 10,5 до 9,8 одразу після змішування та залишалася
такою упродовж усього періоду кристалізації. Кристалізаційні процеси
вельми прискорювалися, якщо синтез провадили за більш високої температури 30,5 ºС замість 25 ºС.
Процес утворення ГА можна умовно розділити на три стадії (рис. 2.2).
Перша починається одразу після змішування реагентів і триває приблизно
5 годин. Осад на цьому етапі характеризується дифракційно-аморфними
картинами, які практично не змінюються.
Друга стадія відзначається появою ледь помітних максимумів на гало
та триває до формування інтенсивних максимумів апатитової структури за
одночасного поступового зникнення профілю від аморфного осаду. Третя
стадія охоплює період після повної конверсії АФК у апатит і характеризується незмінною площею максимуму (002). Вона починається приблизно
через 7 годин після початку реакції та триває невизначений час (більше
2-х тижнів).
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аморфної фази більше залежала від зародження нових кристаликів, аніж
від розростання або вдосконалення утворених до цього.
Основною рисою третьої стадії вважають поступове збільшення середнього розміру кристаликів шляхом переосадження (перекристалізації) у
розчині, що типово для багатьох слаборозчинних осадів. Такий розвиток
осаду відомий як оствальдове дозрівання; він здебільшого пов’язаний із
розчиненням малих, більш розчинних, кристаликів і осадженням розчиненої речовини на поверхнях більших, менш розчинних, кристалів які внаслідок ростуть. Звичайно, цей процес відбувався з самого початку конверсії, однак тривалість другої стадії надто мала, щоби повільне збільшення
розміру кристаликів унаслідок перекристалізації відзначилося на дифрактограмі. Поступове зменшення вмісту Ca2+ у розчині від 0,42 до 0,20 мг/мл
упродовж заключної третьої стадії пов’язують із ростом і вдосконаленням
структури кристаликів.

2.2. Залежність конверсії АФК у ГА від умов процесу
У процесі кристалізації ГА в лужному розчині зі змішаних водних
розчинів солей кальцію та гідрофосфату формувалася попередня (метастабільна) фаза, що була рентгеноаморфною. Хімічний аналіз показав, що
ця фаза, АФК, є гідратованим трикальційфосфатом Ca3(PO4)2·xH2O. За
присутності води АФК кристалізується у ГА (розділ 2.1) [1].
Виявилося також, що тривалість існування метастабільної фази у водному розчині залежить від присутності певних макромолекул і іонів, які
взаємодіють із нею, значення рН, в’язкості, іонної сили та температури.
За високих рН швидкість конверсії аморфної фази у кристалічну була
пропорційною кількості утвореного апатиту, звідки виходило, що конверсія відбувається автокаталітично [2, 3].
Розглянемо детальніше вплив двох найбільш дійових факторів, рН і
температури розчину, на швидкість формування кристалічного апатиту
[4]. АФК готували змішуванням розчинів нітрату (чи хлориду) кальцію та
гідрофосфату амонію (натрію чи калію). Температура розчинів до змішування була 26 ºС. За допомогою двох буферних розчинів значення рН материнського розчину підтримували в межах 6,8–9 або 9–10 відповідно
(буферними називаються розчини зі стійким значенням рН). Утворений
АФК або негайно виймали, або залишали у материнському розчині для
кінетичних досліджень.
Усі ізотермічні дослідження провадили за 26 ºС. Виконали два типи
експериментів. В одному випадку осадок після реакції залишався у контакті з материнським розчином. В іншому – визначені порції сухого порошку АФК із різним розміром кристаликів додавали до певної кількості
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H4OH – NH4Cl (рН10) ббуферних розчинах.
р
То
очки: а – рН
замінеено на K2HPO4; б – рН 7,5 і (NH4) 2HPO4 замінено на Na
a2HPO4; в – рН 8, значення α
одержано титруванням; г – рН
Н 8, і α обчи
ислено з ре
ентгенівськких даних;
в і г – сухий АФ
ФК додавал
ли до розчи
ину; д, е та є – рН 9, АФК
А залишаався у розччині;
д – розчин, віл
льний від каарбонату; е – CaCl2 замість Ca(NO
O3)2;
є – NH4OH
H – NH4Cl заамість трисс-буферного розчину

На ррис. 2.3 показано
о типові криві конверсії АФК
А
Г
ГА для ріізних рН
Н
при 26 ººС. Загалльний часс, необхідний дляя повної конверсіії аморфної фази
и
у кристаалічну, збільшуваався зі зббільшенн
ням рН. Водночаас, як це видно зіі
співпадііння експ
перименттальних точок заа різних умов, ццей проц
цес прак-тично не залежаав від а) природи
и буферно
ого розчину, б) ттипу одновалент-них іоніів у розчи
ині та в) від того,, чи амор
рфний оссад залиш
шали в ко
онтакті з
материн
нським роозчином, чи філььтрували
и, сушили
и та додаавали до свіжогоо
буферноого розч
чину. Пр
ропусканн
ня азоту
у через розчин для запобіганняя
абсорбц
ції двооки
ису вугл
лецю хочча призво
одило до
о зсуву, та не зм
мінювалоо
форму ккривої. Зсув пов’яязують ззі збільш
шеною шв
видкістю
ю переміш
шування,,
спричин
неною прропускан
нням азотту. Резул
льтати по
оказуютьь також відміннее
узгоджеення між
ж даними
и, які одеержано рентгенів
р
вським м
методом і титру-ванням.
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Сиггмоїдальн
ні криві (рис. 2.33) є типо
овими дл
ля твердоофазних реакцій,,
які почи
инаютьсяя із зарод
дкоутворрення. Таака криваа може ббути розд
ділена наа
ділянки,, які відоображаютть а) інккубаційни
ий період
д, упродоовж якогго не ви-являютьься процееси конверсії, б) період розвитку
р
стрімкоїї кристал
лізації таа
в) спадн
ний періоод, упрод
довж якогго швидккість конверсії зм
меншуєтьься.
Упрродовж інкубацій
і
йного пееріоду до
осягаєтьсся критиччне переесиченняя
з подалььшим фоормуванн
ням перрвинних зародків
в. У виипадку переходу
п
у
АФК  Г
ГА інкуб
баційний
й період включаєє також час, якийй потріб
бний дляя
розчинеення амоорфної фази,
ф
а значитьь, залеж
жить від усіх чинників,
ч
,
пов’язан
них із роззчинністтю АФК. Отже, ін
нкубаційн
ний час ззменшуєється при
и
викорисстанні меенших чаастинок А
АФК, біл
льш висо
окої конццентраціїї суспен-зії АФК
К, більш водних, аніж беезводних
х розчиніів, менш
шого рН і вищихх
темпераатур. Усіі ці факттори змееншуютьь час, по
отрібний для доссягненняя
критичн
ного рівня переси
ичення.
Оціінку енерргетично
ого бар’єєра для формуваання перрвинних зародківв
одержалли з дани
их про теемператуурну залеежність конверсії.
к
. Вплив температ
тури на швидкіссть конвеерсії дослліджувал
ли для рН
Н 8. Збіль
льшення температ
тури прооцесу спрричинило
ося до зм
меншенняя інкубац
ційного ччасу та зб
більшен-ня швид
дкості утвворення кристалів
к
в (рис. 2..4). Консттанти шввидкості першогоо
порядкуу, вирахуввані за ци
ими дани
ими, лягл
ли на прям
мі Арренніуса (рисс. 2.5).

Рис. 2.4.. Вплив тем
мператури на швидкіссть
конверсії АФК у ГА за рН 8. Лініії відповідаають
йкращому узгодженн
у
ю даних
най
р
рентгенівських і титруввання.
а – 48, б – 37
7, в – 26 і г – 10 ºС

Рис.
Р 2.5. Кон
нверсія АФ
ФК у ГА. Логарифми
-1
інкуубаційного
о часу t – ● та сталої швидкості
першого порядку k – ○. Нахил прямих
п
визначає енергію акктивації – Е/2.3R;
R – унііверсальнаа газова стала
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Звідси енергія активації власне конверсії була визначена як
68,7 кДж/моль, а енергія активації, пов’язана з інкубаційним періодом, –
приблизно 138,2 кДж/моль. Інкубаційний період зі збільшенням температури розчину зменшується внаслідок як збільшення розчинення АФК, так і
надання додаткової енергії для формування стабільних зародків. Енергія
активації 138,2 кДж/моль для інкубаційного періоду включає енергію розчинення АФК. Якщо кристалічні затравки додавалися до розчину водночас
із АФК, вони слугували первинними зародками, і перетворення відбувалося
без інкубаційного періоду (рис. 2.3 в,г). Отже, в експериментах із затравками не було енергії активації інкубаційного періоду, яку можна було визначити; звідси виходило, що енергія розчинення АФК відносно мала, а знайдена енергія активації якраз є такою, яка потрібна для подолання бар’єра
зародкоутворення. Оскільки 138,2 кДж/моль > 68,7 кДж/моль, то обставиною, яка визначає загальну конверсію, вважають формування первинних
зародків ГА.
Важливим є механізм переходу, якщо вже первинні зародки виникли.
Швидкість утворення кристалічного матеріалу упродовж цього періоду
пропорційна фракції (кількості) уже наявної кристалічної речовини. Тому
цей процес вважають автокаталітичним, оскільки він самоприскорюється з
утворенням додаткових кристалічних зародків. Механізм автокаталізу до
кінця не відомий, натомість пропонуються моделі відгалуження, трьохвимірного росту компактних зародків або ріст уздовж дислокаційних ліній.
Механізм [4] не може бути виключно ростовим. Зазвичай енергія активації
росту кристалів 0–21 кДж/моль, тобто є малою порівняно з 68,7 кДж /моль,
яка була визначена для періоду розвитку. Це свідчить, що відбувалися не
тільки ріст кристалів, але й неперервного утворення нових зародків, поєднаних із затравочними кристалами із попередніх зародків. Насамкінець, за
постійної температури стала швидкості першого порядку для автокаталітичного процесу k є тільки функцією рН материнського розчину. За малих рН
ступінь пересичення вищий, тому ця швидкість більша.
Зменшення швидкості реакції не до кінця зрозуміло. Теоретичні міркування пов’язують це з коалесценцією (лат. сoalesce – зростатися,
з’єднуватися) зародків, які вже існують у розчині. Перетворення АФК в
ГА в небуферному розчині не викликало такого зменшення. Однак виявлене тут падіння рН було наслідком поглинання гідроксильних іонів із небуферного розчину та могло зумовити неперервне збільшення сталої реакції, що маскувало цей ефект. Отже, у роботі [4] коалесценція зародків і
зменшення ступеня пересичення материнського розчину могли спричинитися до зменшення швидкості перетворення.
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Автори [4] доходять таких висновків. У експериментах за зазначених
умов перетворення АФК у ГА відбувається за посередництва розчину та
залежить від чинників, які регулюють як розчинення АФК, так і формування первинних зародків апатиту. Швидкість автокаталітичного розвитку
процесу за даної температури є функцією тільки рН розчину. Лише інкубаційний період змінюється чинниками реакції, і, за даного рН, частина
сигмоїдальної кривої за інкубаційним періодом залишається однаковою
незалежно від умов реакції. Фактори, що впливають на тривалість інкубаційного періоду (рН, розмір частинок, склад суспензії та неводна природа розчину), можуть бути використані для стабілізації аморфної фази.
Рентгенівські та ІЧ-спектроскопічні дослідження показали, що мінерал зрілої кістки складається з АФК і слабокристалізованої апатитової
фази. Значне розсіювання над фоном при кутах менших за 30 º2θ порівняно з наноапатитовим вважають спричиненим присутністю АФК у біоапатиті (рис. 2.1 б,г) [6]. Остання є спорідненою з ГА. Мінерал молодої кістки
багатший на аморфну, ніж на апатитову фазу, а мінерал зрілої кістки –
навпаки. Механізм, який відповідає за in vivo стабілізацію аморфної фази
та її конверсію у процесі визрівання кістки, ще має бути з’ясованим. Результати роботи [4] показали можливі шляхи стабілізації аморфної фази та
значимість рН у взаємодії між аморфною та кристалічною фазами.
У піонерській роботі [4] вивчали кінетику кристалізації АФК поблизу
нейтральних і переважно лужних значень 6,8 ≤ рН ≤ 10, а також вплив
температури на цей процес при рН 8. Хід конверсії за інших значень рН,
температури та додаткових факторів ґрунтовно досліджували надалі
[6–17]. Знайдено, зокрема, що за фізіологічних значень рН ~ 7.4 та 37 ºС
АФК кристалізувався уп’ятеро швидше, аніж за 20 ºС [8]. Якщо інкубаційний період за рН ~7.4 і 26 ºС не перевищував 0,3 год, то він збільшувався до 9 год при рН 10–10.5 [9, 10]. Присутність іонів Na+ і К+ практично
не впливала на хід кристалізації за умов роботи [4] (рис. 2.3 а,б), однак
домішки деяких кислот, цитратів і полімерних електролітів збільшували
стабільність АФК [6, 11, 12]. Також збільшували інкубаційний період іони
Mg2+ за умови Mg2+/Ca2+ > 0.2 та навіть сліди СО32–, F–, P2O7–4 [1, 11]. Кристалізація АФК у присутності іонів F– за значень рН, близьких до кислотних, супроводжувалася абсорбцією F– і утворенням фторгідроксиапатиту
Ca10(PO4)6(OH)2-xFx [13]. Дослідження провадили з метою пошуку абсорбенту фтору. АФК майже повністю вилучав F– із розчинів із малою концентрацією іонів фтору та рН 5.5, але за рН 7 – абсорбував вельми слабо.
З іншого боку, надлишок іонів Са2+ стимулював конверсію АФК у КДГА
[14], а колаген, який є основним протеїном твердої тканини, не впливав на
цей процес [8, 15].
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2.3.. Кінетикка та механізм ккристалізації ГА
за ввисоких значень
ь рН і ко
онцентра
ації іонів
в кальцію
ю
АФК утворрюється у широккій області почааткових ззначень добуткуу
розчинноості (сталої величини, яяка є кон
нстантою
ю рівновааги гетер
рогенноїї
хімічноїї реакції розчинеення абоо осадження мало
орозчиннного електролітуу
5
у певном
му розчи
иннику) [Са]
[
× [Р
Р] від 25 до 5·10 мМ2 [7]]. А від значення
з
я
рН і тем
мператури
и розчин
ну залежи
ить також
ж механіззм кристталізації. Якщо заа
достатнььої концеентрації, лужнихх значеньь рН > 7, темпераатурах кіімнатнихх
і дещо б
більших кристалі
к
зація віддбуваєтьсся за схем
мою АФК
К→ГА, то
т за ки-слотногоо середоввища та менших темпераатур конв
версія пр отікає заа схемою
ю
АФК → ОКФ → КДГА → ГА [4,, 9, 10, 16
6]. Однак
к ступенеева кристталізаціяя
може сттатися й за лужни
их значень рН і відносно
в
о підвищ ених тем
мпературр
[17].
Осн
новною метою
м
автторів [177] було ви
ивчення процесу
п
конверсіії аморф-ної фази
и у кристаалічну заа темпераатур 15–8
80 ºС, виссоких знаачень рН
Н10–11 таа
конценттрації калльцієвої сполуки у вихідн
ному роззчині 0,5––0,8 молль/л. При
и
змішуваанні розчи
инів Ca(N
NO3)2 та (NH4)2HP
PO4 почааткове знаачення Са/Р
С булоо
більшим
м за 1,67.
Змін
ну відноошення Са/Р
С
упродовж осадження при 355 ºС покаазано наа
рис. 2.6. На поч
чатку про
оцесу це відношеення в оссаді булоо меншим
м за 1,5;;
надалі ввоно дуже швидко
о збільш
шувалося до 1,5 (10 хв) і сяягало 1,6
67 за сут-тєво доввший перріод.

Рис. 2.66. Зміна від
дношення Са/Р
С
в осад
ді
уупродовж реакції
р
при
и 35 ºС

Ри
ис. 2.7. ІЧ-сп
пектри осадду на різни
их стадіях
2–
його визр
рівання. ∆ – HPO4 ;▲– OH–
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Евоолюцію хімічного
х
о складу оосаду від
дображаю
ють ІЧ-сппектри (р
рис. 2.7)..
2–
Слабкий
й пік від
д HPO4 спочаткуу посилю
ювався, потім
п
знникав, і водночас
в
с
–
поступоово збілььшувалася інтенссивність поглинання OH . Із цього виво-дять, щоо на почаатку реак
кції утворрилася деяка
д
кільькість окктакальціійфосфа-ту ОКФ
Ф (Ca8H2(PO
( 4)6·5H
H2O, Ca/H
H = 1,33
3), який був
б несттабільним
м і дужее
швидко перетвоорився в АФК (C
Ca3(PO4)2·xH2O, Ca/P
C
= 1,,5). Надаалі АФК
К
КДГА (C
Ca10–x(HP
PO4)x(PO4 )6–x(OH)2–x
поступоово транссформувався у К
2 ·nH2O,,
0 ≤ х ≤11), який набув
н
кін
нцеву сттабільністть як ГА
А. АФК м
містить радикали
р
и
2–
2–
2–
–
HPO4 , КДГА – OH і HPO4 , зрештою
ю, спектр
р ГА не виявляв HPO4 ,
–
а інтенси
ивність поглинан
п
ння іонів OH бул
ла в ньом
му найбілльшою.
Дан
ні структтурних дослідже
д
ень узгоджувалися з одеержаним
ми з ІЧ-спектрівв. Для ви
изначенн
ня фазовоого склад
ду з осад
ду на різ них стад
діях про-цесу готтували поорошки (промива
(
ання, суш
шіння), зр
разки поорошку нагрівали
н
и
до 800 ººС, і від них одеержували
и дифракктограми. Як і оччікувалосся, якщоо
для осад
ду значен
ння Са/Р були: 1,,5 – дифр
рактограами містиили тільк
ки відби-вання тррикальцій
йфосфатту (β-ТКФ
Ф); 1,5–1,67 – пок
казувалии суміш β-ТКФ і
ГА; а прри 1,67 – фіксувал
ли тільки
и відбиваання ГА. Отже, прроцес оссадженняя
ГА
ввідбуваввся
як
к
посслідовні
реак
кції
з
утвворенням
м
ддуже швидко
ОКФ   
 АФК  КДГА  ГА .

Рис. 2.88. Кінетичн
ні криві фор
рмування ГГА
за різни
их темпераатур: 1 – 15 ºС, 2 – 30 ººС,
3 – 355 ºС, 4 – 40 ºС, 5 – 50 ºС
С, 6 – 60 ºС

Рисс. 2.9. Взаєм
мозв’язок м
між часом формуванф
ня
н однофаззного ГА
та температурою рееакції (розччину)

На ррис. 2.8 показано
п
о взаємоззв’язок міри конверсії (стуупеня кри
исталіза-ції) α і ччасу t від
д початку
у реакціїї, а на ри
ис. 2.9 – час,
ч якийй необхід
дний дляя
формуваання чисстого ГА
А за різн
них темп
ператур. Результаати перееконливоо
відображ
жають істотну зал
лежністьь швидко
ості реакц
ції від теемперату
ури мате-ринського розчи
ину: збілььшення ттемперату
ури вельм
ми присккорювало
о форму-вання ГА
А. При 25
2 ºС одн
нофазний
й ГА утво
орювавсяя за 24 гоод, а при
и 60 ºС –
усього за 5 хв.
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Незважаючи на те, що хід кривих конверсії та їхня температурна
залежність (рис. 2.8 і 2.9) якісно узгоджувалися із одержаними для умов
синтезу, за яких відбувався перехід АФК → ГА (рис. 2.4 і 2.5), робити
висновки про ступеневий механізм конверсії, мабуть, завчасно. ІЧ-спектри,
на яких переважно ґрунтується цей висновок (рис. 2.7), не відображають
кристалізаційні процеси. Це спектри нанокристалічних структур. Оскільки
помилкове тлумачення ІЧ-спектрів для АФК зустрічається також в інших
дослідженнях, розглянемо будову АФК і особливості його характеризування за традиційними методами аналізу.

2.4. Структура та морфологія осадів фосфату
кальцію у процесах утворення та кристалізації
2.4.1. Структурні особливості АФК
Дослідження 50–60-х років мінерального компонента твердої тканини
мали наслідком висновок, що декілька десятків відсотків фосфату кальцію
знаходиться у аморфному стані. Подальші рентгенівські дослідження
(особливо метод радіального розподілу атомів) показали, що цей відсоток
значно менший. Із застосуванням апаратури високої роздільної здатності
виявили, що майже весь мінерал (біоапатит) є слабо кристалізований
іонно-заміщений КДГА [18]. Водночас дані попередніх електронномікроскопічних робіт, за якими на початкових стадіях формування твердої тканини утворюються сферичні некристалічні наночастинки, які надалі набувають кристалічних форм і перетворюються в КДГА, тобто співвідношення АФК/КДГА зменшується з віком кістки, – не спростовано. Дослідження розвитку біоапатиту пов’язано з низкою препаративних і методичних
труднощів, а значить, призводить до неоднозначного результату. Саме ця
обставина спричинилася до широкого фронту лабораторних досліджень з
утворення, кристалізації та визрівання (старіння) осадів фосфатів кальцію,
які значною мірою імітують процеси in vivo [6, 19, 20].
Ґрунтовне вивчення структури АФК розпочалося роботами [1–4],
коли (за умов високої концентрації реагентів, рН ~10, t = 25 ºС) відкрили
рентгеноаморфність осаду на початковій і поступову кристалізацію на
подальших стадіях водного синтезу (рис. 2.1). Припущення, що дифузне
гало на рентгенограмі (як на рис. 2.1а) насправді відображає не аморфний
стан, а є наслідком розширення та перекривання дифракційних максимумів, зумовлене нанокристалічністю зразка, було спростовано побудовою
розрахункових рентгенограм для ГА, який умовно складався з декількох
чи навіть однієї елементарних комірок. Дифракційна картина на них
завжди утворювалась із характерних максимумів ГА поблизу 32 º2θ, а не
максимуму біля 30 º2θ від реального зразка. Аналіз методом радіального
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розподіллу атомівв показав, що длля АФК властиво
о упоряддковане розташур
вання іоонів в окоолі до 9,5 Å. Ґрун
нтуючиссь на хіміічних, реентгеносттруктур-них і сп
пектросккопічних даних, Познер і інш. запропону
нували кл
ластернуу
будову АФК (ррис. 2.10)) [21, 22]. Класттер утвор
рений із іона Саа2+, який
й
ми кисню
ю шести ооточуюч
чих ортофосфатнних груп. Останніі
взаємодіє з іонам
2+
стабілізоовано віссьмома Са
С , які ссферично
о розташ
шовано заа межами
и класте-ра. Унааслідок утворюєт
у
ться іонн
ний класстер діам
метром 99,5 Å зі складом
м
Са9(РО4)6, тобтоо із трьох
х молекуул ТКФ. Кластери «зклею
юються» молеку-лами вводи та формую
ють сф
феричні частинки
и діамеетром у межахх
300–10000 Å, як це
ц спостерігали ддля АФК
К. За умо
ови розш
ширення кластераа
на ~ 3 % функц
ція радіаального розподіл
лу частин
нок класстера под
дібна доо
побудовваної із даних рен
нтгенограам для АФК.

Рис. 22.10. Модел
ль наночасстинки АФК
К із кластерів Са9(РО4)6 і молекулл води між ними.
Цей структурни
ий елементт АФК увійш
шов до науккової літератури як клластер Поззнера

Под
дальші досліджен
д
ння вияввили інш
ші особл
ливості сструктур
ри АФК..
Рентгенівська аб
бсорбційн
на спектрроскопіяя тонкої структури
с
и (EXAF
FS) пока-2+
зала, щоо упоряд
дкована структурра в око
олі іона Са сяггає всьогго ~ 3 Å
[23,24]. Одержан
но низку
у АФК ізз відношеенням Саа/Р у шиироких межах від
д
1.0 до 22.5, а EX
XAFS сп
пектри ви
иявилисяя вельми
и подібниими для значеньь
Са/Р = 1 і Са/Р = 1.67 [25
5]. Залиш
шається незрозумілим, чом
му суттєвві хімічніі
відмінноості не прроявляються у кооординац
ційних сф
ферах дляя Са2+.
Вин
никають також питання зі співвставленн
ня рентггенівськи
их і ІЧ-спектросскопічни
их даних. ІЧ-спекктр повн
ністю амо
орфного зразка являє
я
со-3–
–1
бою неррозщеплеені смуги
и від РО4 груп в інтерваалах 900––1200 см
м (моди
и
–1
ν1, ν2) і 500–700 см (мо
ода ν4). Із розвиттком про
оцесу коонверсії ці
ц смуги
и
розщепллюються [26], і заа функціією (міро
ою) розщ
щепленняя можна визначив
ти ступіінь кристталізації (масову пропорц
цію між АФК
А
і крристалічн
ним ком--
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понентоом) у зраззку [27]. На рис. 2.11 покказано пр
риклади ееволюціїї спектраа
під час конверсіії – а таа градуювальних спектрів
в для фаазового переходу
п
у
АФК+ГА
А→ГА – б. Отжее, частковво розщееплені аббсорбційн
ні смуги
и
АФК→А
на рис. 2.7 свідч
чать, що перші екксперимеентальні дані булло одерж
жано [17]
й (для АФ
ФК), а біільш пізн
ній, пром
міжній, сстадії кон
нверсії, і
не на поочатковій
питанняя про мехханізм сттупеневоїї кристал
лізації АФ
ФК в апаатит зали
ишаєтьсяя
відкрити
им.
Є таакож неуузгоджен
ння між дданими, які одер
ржано різзними меетодами..
Так, а) н
нерозщеп
плення смуг АФК
К свідчитть про віідсутністть будь-яякого по-рядку навколо фосфатни
ф
их груп (хоча б на рівні кількох координ
наційнихх
щепленняя
сфер у ккластерахх, які знаайдено реентгенівсським меетодом); і б) розщ
на раннііх стадіях конвер
рсії (переехід від спектрів
с
1 до 2 нна рис. 2..11 а) за-звичай сспостеріггається уже
у тоді, коли рен
нтгенівсьька картиина все ще
щ пока-зує незм
мінну аморфну сттруктуруу [23]. Навіть біл
льш пізніі стадії кристалік
зації, за чіткого подальш
шого розщ
щепленняя абсорбц
ційних см
муг (рисс. 2.11 а),,
відображ
жаються тільки зміщення
з
ям основвного гал
ло від 299 º2θ до більшихх
значень 2θ у зв’яязку з по
оявою і п
посиленн
ням тріади характтерних (н
найбільш
ш
інтенсиввних, од
днак переекритих аморфни
им розсііюванням
м) дифраакційнихх
максимуумів КДГ
ГА побли
изу 32 º2θθ [28, 29]].
Неззрозуміли
им залиш
шається також енергети
е
чний сттан води, яка заа
моделлю
ю Познерра простто адсорббована між
м частинками. За дани
ими мас-спектром
метрични
их дослід
джень, є два типи
и води, які
я пов’яззані енер
ргіями 444
та 84 кД
Дж/моль.. Вода з меншою
ю енергією
ю зв’язку
у є адсоррбованою
ю. Однакк
вода з б
більшим значення
з
ям енергіії є гідраттною, зн
находитьсся всеред
дині час-може вплливати наа кінетикку конвер
рсії АФК
К [6, 30].
тинок і м

Рис. 2.11. Конверсія АФК у ГА
А у процесі водного си
интезу – а. Час визріваання: 1 – 0.1, 2 – 19
і 3 – 22 год. Град
дуювальні абсорбційнні смуги – б.
б АФК – 1/, суміш АФ
ФК і ГА – 2/, ГА – 3/
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2.4.2. Морфологічні дослідження кристалізації аморфної фази
Структуру та морфологію АФК, кінетику кристалізації якого розглянуто в розділі 2.2, вивчали в електронному мікроскопі [31–36]. Уже в
перших роботах було знайдено, що АФК складався зі сфероподібних частинок із середнім діаметром 20 нм, які мали електронопрозору серцевину
[31, 32]. Досліджували також процеси формування апатиту за умов швидкого та повільного змішування реагентів, температур реакції (материнського розчину) 25 чи 37 ºС та додаванні іонів Mg2+ і F– [32]. За відсутності
домішкових іонів, незалежно від швидкості змішування розчинів, осад на
ранніх стадіях упродовж 2 год із початку реакції давав картину дифузного
розсіювання, характерну для аморфних речовин. Пізніше на дифракційних
картинах зразків появилися максимуми, кількість і інтенсивність яких
зростала із тривалістю реакції. Дифракційні максимуми відповідали
структурі апатиту. На електронномікроскопічних знімках за низьких
збільшень аморфні осади не мали характерних морфологічних ознак, а за
більших – на них спостерігали дископодібні та сферичні утворення
діаметром близько 150 Å. Після 24 год від початку реакції на мікрофотографіях було добре помітно перетворення аморфної фази у кристалічну:
остання переважно мала голкувату чи волокнисту форму. Волокнисті
(голкуваті) кристалічні продукти за великих збільшень проявлялися як
групи ланок від круглих до продовгуватих форм із тенденцією утворювати
ланцюгові структури. Періодичність цієї структури була приблизно 150 Å.
Довжину ланцюгів було важко визначити однозначно, та більшість із них
сягала 600–700 Å. У межах однієї ланки спостерігали невеликі ділянки, які
були менш прозорі для електронів, аніж оточуючі.
Уведення Mg2+ у реакційний розчин гальмувало перетворення АФК у
кристалічний апатит. Навіть після 24-годинної реакції в осадах було мало
кристалічної фази. Навпаки, введення іонів F– мало наслідком утворення
кристалічної фази одразу після початку синтезу; про це свідчили як
дифракційна картина, так і морфологія осадів. Уведення обох іонів
у материнський розчин спричинило утворення аморфної фази, яка упродовж 24 год перетворювалася у кристалічну.
Подальші електронномікроскопічні дослідження загалом підтвердили
результати піонерських робіт [31, 32]. До того ж, було виявлено нові морфологічні особливості конверсії аморфної фази у кристалічну [33, 34]. На
початковій стадії осадження форму твердих частинок, які утворюють
суспензію у реакційному розчині, вважають невизначеною. Надалі йдеться про частинки осаду, який висушено для дослідження в електронному
мікроскопі. Переважно вони плоскі та неправильної форми з характерним
розміром у вельми широкому інтервалі від 0.01 до 5 та більше мікронів.
Згодом з’являються висококонтрастні сфероїдні частинки, які дотичні до
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(формую
ються із)) плоских
х (рис. 22.12 а). Більшість
Б
ь плоскихх частин
нок пере-ходить у сферич
чні, а ті переважн
п
но об’єдн
нуються у розгалу
лужені лаанцюжки
и
(рис. 2.112 б). Меежі сфери
ичних чаастинок спочатку
с
у гладкі, та з часо
ом у ме-жах форрмуютьсяя маленьькі (< 10 нм) утво
орення. Кількість
К
ь утворен
нь збіль-шуєтьсяя, вони роостуть (д
до 30–50 нм), стаю
ють голк
ко(кристаало)подіб
бними таа
агрегую
ють (рис. 2.12 в). Електрон
Е
ннодифраакційні картини
к
ввід ділян
нок із та-кими уттворенняям мали слабкі ввідбиванн
ня апати
итової фаази. Водн
ночас ціі
зразки д
давали картину
к
розсіюва
р
ання амор
рфного об’єкта
о
в рентген
нівськихх
променяях. Цей факт
ф
дем
монструєє слабку чутливіссть рентггенівсько
ого диф-ракційноого методу до вияявлення кристаліічної фаззи в аморрфній (ро
озділ 2.3))
за концеентрації < 5 % [33
3].
Пош
ширення та рістт перифеерійних утвореньь (кристталиків) помітноо
збільшуувалися на
н подалььших стаадіях про
оцесу, так
к що (окр
крім елек
ктронної))
рентгеніівська ди
ифракцій
йна карттина від кінцевоїї структуури (рисс. 2.12 г))
також ф
фіксувалаа кристал
лічний ап
патит.

Рис. 2.12. Конвеерсія аморф
фної фази
у кристал
лічний апаттит.
Час від по
очатку реаккції:
а – декілька хвили
ин, сфероїд
дні частинкки
но стрілкам
ми; б – 90 хв,
х в – 210 ххв,
показан
д
для б,в – Х 64000;
6
г – 300
3 хв

Ри
ис. 2.13. Частково-криисталізован
ний осад.
а – кільцюватті пустоти, ооточені кри
исталами,
та кільцепод
дібні зобрааження сфе
еричних
частинок
ч
АФК;
А
б – утвворення кристалів
апатиту
а
в дископодібнних частинкках АФК

Розп
поділенн
ня кристаалів у агррегатах, утворени
у
их зі сферричних частинок
ч
к
АФК, нее було од
дноманіттним. Кри
истали гр
рупували
ися навкооло облаастей, якіі
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формували чіткі сумісні кільця і були прозорі для електронів. Тонкі зрізи
висушеного осаду показали, що кристали оточували порожнини. Вони
були такого ж розміру, як вихідні сферичні частинки, звідки випливало,
що раніше порожнини були заповнені АФК (рис. 2.13 а).
Кількаразове промивання частково-кристалізованого осаду у дистильованій воді призвело до прогресивного диспергування та кінцевого
зникнення (розчинення) висококонтрастних сферичних частинок АФК,
однак внаслідок не виникали значні порожнини.
Кристали формувалися також у (чи навколо) дископодібних частинках (рис. 2.13 б). Електроннодифракційні картини від таких аморфнокристалічних ділянок показали для кристалів таку ж апатитову структуру,
як і для утворених при сферичних частинках.
Однак межа між кристалом і дископодібною частинкою не була різкою. Після конверсії кристалічні утворення в загальних рисах зберігали
форму їхніх дископодібних аморфних попередників тим, що були вільно
об’єднані в широкі плоскі агрегати.
Отже, у висушених АФК були частинки двох основних форм: дископодібні та сферичні. На численних мікрофотографіях у процесі утворення
АФК спостерігали неперервний перехід від плоскої, кільцевої морфології,
до глобулярної. Звідси випливає, що дископодібні та сферичні частинки
мали спільне походження. Найбільш імовірно, що диски є високогідратованими агрегатами АФК зі слабкою внутрішньою взаємодією між
іонами. У випадку стикання із твердою поверхнею у процесі сушіння вони
руйнуються або розтікаються, утворюючи дископодібні частинки. Тобто
останні не утворюються при осадженні, а є артефактами препарування.
Внаслідок електронномікроскопічні дослідження показали вельми
складну динамічну природу утворення (осадження) твердих фосфатів
кальцію з водних розчинів. Первинний АФК високогідратований, можливо навіть більшою мірою, аніж слабкий агрегат із іонів кальцію та фосфату з переважно збереженими власними гідратними оболонками. Далі АФК
спонтанно десольватується, ймовірно проходячи через декілька стадій меншої гідратації, поки не досягається сфероїдний стан. Такому перетворенню сприяє зменшення міжфазного натягу на межі агрегат–розчин, особливо якщо частинки мають ізотропну поверхню, тобто є аморфними [33].
Перехід до безводного стану відбувається через кристалізацію в апатит.
Запропоновано декілька механізмів кристалізації АФК у фосфати
кальцію [6]. Із них перевагу віддають автокаталітичниму процесу, до того
ж його досліджено вельми ретельно (розділ 2.2). Розгляд кристалізації як
твердофазного перетворення (реорганізації) у межах АФК менш поширений. Однак такий механізм також пропонують у низці робіт [34, 37–44].

44 __________________________
____________________
________ Ка
альцій-фоссфатні біом
матеріали
и

У оодній із них
н [41] фазовий перехід АФК → ГА доссліджувал
ли мето-нної міккроскопіїї. Реакціію здійсснили заа
дами реентгенівсським і електрон
умовами
и традиц
ційного нітратног
н
го синтеззу [1, 4]. Проби оосаду ви
иймали з
реакційн
ного розч
чину чер
рез певні проміжкки часу, фільтруввали, про
омивали,,
охолодж
жували сккраплени
им азотом
м і сушили вимор
рожуваннням. На початкоп
вій стад
дії осаджеення рен
нтгенограами вияввили для осадів оочікувану
у аморф-ну струкктуру (ри
ис. 2.14 а).
а Післяя 9-ї годи
ини осадження наа них з’яявлялисяя
дифракц
ційні макксимуми
и, і їхня інтенсиввність поступовоо збільш
шувалася..
Інтенсиввність мааксимуму (211), який хар
рактерни
ий для аппатиту, виходила
в
а
на платоо після 16 год, то
обто криссталізацій
йний про
оцес пракктично закінчивз
ся (рис. 2.14 б).

Рис. 2.14. Дифракцій
Д
ні картини від зразківв осаду на різних
р
стаддіях синтезуу

Елеектронноп
променевві досліддження заагалом підтверди
п
или рентггенівськіі
дані і пооказали перехід
п
від
в аморф
фних сфеероїдних частиноок до гол
лкоподіб-них кристалічни
их, за вик
ключенняям, що кр
ристалізаація почииналася дещо
д
ра-ограмах оосаду піссля 7 год
д (замістьь 9-ї, рисс. 2.14 а))
ніше. Наа мікроеллектроно
осаджен
ння фікссували дифракцій
д
йні плям
ми від окремихх нанокр
ристалів..
Однак б
більш ваагомими були реезультати
и дослідж
ження поочаткови
их стадій
й
процесуу. На світтло-польо
ових, як і на темн
но-польов
вих, зобрраженнях
х загалом
м
видно сф
феричні частинки
и АФК, ооднак наа інших додатков
д
во чітко проявляп
ються сввітлі плями. Відп
повідна м
мікродифр
ракція по
оказує доосить вуззькі диф-ракційніі кільця, на яких приссутні щее й точкові віддбивання. Звідси
и
випливаає, що кооли ренттгенівськаа дифраккція вияв
вляє амоорфну сттруктуру,,
електрон
ннопроменеві зоб
браженняя уже свіідчать пр
ро помітнну кристаалізацію..
Водночаас, що вельми су
уттєво, ррозміри частинок
ч
к не зменншуютьсся, як цее
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було б у випад
дку розч
чинно-осаадкового
о механіззму, як вважали
и ранішее
[1, 2, 4]. Автори [41] доходять ввисновку
у, що кри
исталізацція є вну
утрішнім
м
реструкттуризацій
йним твеердофазни
им процеесом у оссадженихх наночасстинках.
Отж
же, числеенні резу
ультати ттрактувал
ли на користь дввох основвних ме-ханізмівв фазовогго перехо
оду АФК
К → ГА. Розчинно
о-осадкоовий (рекр
ристалі-заційнийй) передб
бачав три
и стадії: а –розчин
нення та гідратаццію іонів із АФК;;
б – тран
нспорт ци
их іонів до новогго кристаалізаційн
ного центтру; в – зародко-[1–3]. Мікроскоутворення та нааступний
й автокатталітични
ий ріст апатиту
а
М
пічні детталі цьогго процессу не роззглядалисся.

Рис. 2.115. Світло-п
польове – а та темно- польове – б зображення і мікрооелектроно
ограма –
в групи частиннок після 3 год осадже
ення

Мехханізм вннутрішнььої реоргганізації [39–42] виходив
в
із того, що
щ нано-частинки, утворрені у рееакційном
му розчи
ині, об’єд
днуютьсяя у слаб
бо-струк-ні агрегаати. Зі зббільшенн
ням кільк
кості нанночастинок внут-туровані аморфн
рішня структураа агрегатту ущільн
нюється внаслідо
ок реоргганізації молекулл
ристал Г
ГА. Рушій
йною сил
лою проццесу ущіільненняя
(іонів), і зароджуується кр
є зменш
шення заагальної вільної енергії агрегату. Структтурна по
одібністьь
окремихх наночаастинок (кластері
(
ів Познеера) і баззового ел
елемента елемен-тарної ккомірки ГА (рисс. 1.5 і 2.10) [21] була вагомим
м аргумеентом наа
користь цього мееханізму
у.
Новві здобуттки у пр
роблемі механізм
му фазов
вого перреходу з’явилисяя
завдяки оригіналльній меттодиці доосліджен
ння у роб
боті [43].. Тут дляя вивчен-ня проц
цесу засттосовано наночасстинки зо
олота, як
кі вводилли у реаакційний
й
розчин. Контролльні досл
ліди покаазали, що
о ці части
инки не ввпливаютть на хід
д
конверсії і мож
жуть слуггувати ддля його монітор
рингу. Б
Було засттосованоо
також ап
паратуруу високоїї роздільн
ної здатн
ності.
Зуп
пинимосяя на клю
ючових ррезультаттах. Осаад упроддовж 2,5 год бувв
аморфни
им. Проо це свідчили
с
мікроеелектроно
ограма (дифузн
не гало,,
рис. 2.166 а) та нерозщеп
н
плені абссорбційн
ні смуги в ІЧ-сппектрі (ри
ис. 2.17,,
спектр 22,5 год). Голкуватті утвореення вин
никли на зовнішнній повер
рхні сфе-роподібн
них часттинок АФ
ФК по 5 ггод синтеезу, і при
и цьому ф
форма таа розміри
и
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частинок АФК не
н зміню
ювалися ((рис. 2.16
6 б). Післ
ля 12 годд осаджеення фік-сували кквіткопоодібні утворення із прозо
орою дляя електрронів (по
орожнис-тою) серрединою (рис. 2.1
16 в,г).

Р
Рис. 2.16. Еволюція чаастинок фоссфату кальцію на різн
них стадіях осадженняя.
а – 22.5 год, б – 5 год, в – 12
1 год, г – ррозколоті квіткоподіб
к
бні утворенння після 12
2 год

мікроелекктроногр
рам (дифрракційні кільця, рис.
р
2.166 в) та ро
озщепле-Із м
них абсоорбційни
их смуг (рис.
(
2.177, спектр
р 12 год)) витікалло, що оссад крис-талізуваався. Роозколоті «квітки
и» усереедині діійсно ббули пор
рожніми
и
(рис. 2.116 г). Елеектронно
омікроскоопічні зо
ображенн
ня надвиисокої ро
оздільноїї
здатностті показаали, що сферопод
с
дібні частинки АФК склаадаються із поєд-наних н
наночасти
инок роззміром 110–20 нм
м уже наа 5-й хвиилині оссадженняя
(рис. 2.118 а). А голкопод
г
дібні утвоорення, які
я форм
мують «пеелюстки квіток»,,
складаю
ються із нано(мон
но)кристталиків ГА.
Г Позд
довжня ввісь голк
куватогоо
нанокри
истала пааралельнаа напрям
му [001] (вісь с ) ГА (рис. 22.18 б).
Досслідженн
ня із нано
очастинками золо
ота як інд
дикатораами показали, щоо
якщо їхх вводилли у реаакційний розчин перед початком
п
м реакціії (тобтоо
в один із розчин
нів солей перед їххнім зливванням), то в кіннцевому продукті
п
і
частинки золотаа були адсорбов
а
ані на внутрішн
в
ній поверрхні пор
рожнини..
У випад
дку введеення у реаакційний
й розчин після фо
ормуванння частин
нок АФК
К
(реакціяя тривалаа вже 2.5
5 год) часстинки зо
олота ви
иявлялисяя адсорбованими
и
зовні прродукту, на
н «пелю
юстках» ((нанокри
исталах) ГА.
Г
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Порожнинні утворення на заключних стадіях процесу конверсії спостерігали також у ранніх роботах [31–34] (рис. 2.13 а, як приклад). Однак
застосування методу індикаторних частинок і апаратури надвисокої
роздільної здатності дозволило авторам [43] дійти доповнених уявлень
про механізм конверсії. 1. На ранніх стадіях осадження фосфати кальцію є
аморфними частинками з широким інтервалом розмірів. Частинки зливаються одна з одною безвідносно їхніх розмірів (тобто мала з великою чи
співрозмірні, рис. 2.16 а).
2. Нанокристали ГА дійсно зароджуються на зовнішній поверхні частинок АФК на межі з розчином, як вважалося раніше [1–4]. Та при цьому
частинки АФК не змінюють форми та розміру, тобто зародження кристаликів не пов’язано з розчиненням АФК, як це передбачає розчинноосадковий механізм. 3. Ріст зароджених нанокристалів відбувається за
рахунок радіального дифузійного потоку речовини із глибинних ділянок
до периферійних. Внаслідок у глибинних ділянках частинок АФК утворюються вакансії, злиття яких призводить до формування порожнини на
кінцевих стадіях конверсії. Автори [43] провадять аналогію з ефектом
Кіркендалла, в якому у дифузійній парі із компонентів, які вельми відрізнялися за парціальними коефіцієнтами дифузії, у дифузійній зоні утворювалися пори з боку компонента з більшим коефіцієнтом дифузії [45]. 4. Не
реалізується механізм внутрішньої реорганізації. За його дії первинна розпушена частинка АФК має ущільнюватися внаслідок реорганізації кластерів. Однак, навпаки, ріст кристалів відбувається з розпушуванням породжуючих частинок.
Внаслідок пропонується кількаступеневий механізм [43], який включає утворення та злиття наночастинок АФК на початковій стадії, а надалі
утворення зародків ГА на межі АФК–розчин і їхній ріст завдяки радіальному потоку речовини із внутрішніх до зовнішніх ділянок АФК за ефектом Кіркендалла.
Процеси утворення ГА з водних розчинів, як зазначалося, вельми
чутливі до низки чинників осадження, особливо до концентрації, рН і
температури реакційного розчину. Для кислих і нейтральних розчинів
(рН ≤ 7) кристалізація відбувається через проміжну фазу, ДКФД або ОКФ
[8, 9, 20, 42, 43]. Звичайно, механізм кристалізації тут буде іншим і неоднаковим. По-різному трактуються також результати кристалізації з лужних розчинів (рН > 7), коли синтез провадили за вельми близькими
умовами [1–4, 6], зокрема в роботах, які розглянуто вище більш детально
(нітратний синтез, висока концентрація розчинів, рН ~ 10–11, кімнатні
температури). Однак розгляд ключових робіт у цьому розділі дозволив
зробити порівняльний аналіз результатів, до того ж переважно за умов цих
робіт одержували порошки для виготовлення кераміки (розділ 3). Проте
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загалом слабкаа узгодж
жуваністьь одерж
жаних результатіів показзує, щоо
проблем
ма кристаалізації ГА
Г із АФ
ФК за ум
мов водн
ного синттезу зали
ишаєтьсяя
частковоо вирішееною та вимагає
в
п
подальшо
ого досліідження.

Рис. 22.17. ІЧ-спекктри зразкіів після осаадження: 2.5 год – АФ
ФК; 12 год – кристалічн
ний ГА

Рис. 2.188. Електрон
нномікроскопічні зобрраження чаастинок над
двисокої рооздільної здатності:
з
а – АФ
ФК; б – окр
ремий нано
окристал ГА
А. Показано
о віддалі між площиннами (002) і (300)
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Розділ 3
ОДЕРЖАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКУ ГА
Гідроксиапатит застосовують як пакувальне середовище в об’ємній
хроматографії, матеріал для лазерів, у виготовленні газових сенсорів,
каталізаторів і сорбентів важких металів. Однак найбільшого поширення
він набув як матеріал для медичних виробів і їхніх елементів. Для цього
гідроксиапатит необхідний переважно як порошок.
Запропоновано значну кількість методів одержання гідроксиапатитного порошку. До основних належать «мокрий» (рідиннофазний), «сухий»
(твердофазний) і гідротермальний методи [1–6]. У межах кожного методу
розроблено низку способів. Розглянемо найбільш поширені з них.

3.1. Синтез із розчинів
Мокрі способи зводяться до утворення осаду ГА внаслідок реакцій
між водними розчинами сполук, які містять іони Са2+ і PO43–, за певної
температури та водневого показника рН > 7, витримки (визрівання) осаду,
його подальшої фільтрації та сушіння. Як джерело іонів кальцію переважно застосовують Ca(NO3)·4H2O, Ca(OH)2, CaCl2, CaSO4·2H2O,
(CH3COO)Ca й інш., а іонів фосфату – (NH4)2HPO4, Na3PO4 тощо. Для регулювання рН зазвичай беруть NH4OH або NaOH.
Серед мокрих способів відзначимо два, які є відносно простими та
дають задовільні кількості продукту. На них, із деякими модифікаціями,
ґрунтується більшість зарубіжних патентів і науково-дослідних робіт. Перший походить від способу Хаєка [7, 8]. Тут осад одержують за реакцією
10Ca(NO3)2 + 6(NH4)2HPO4 + 8NH4OH = Ca10(PO4)6(OH)2 + 6H2O +
+ 20NH4NO3.
За лабораторних умов, із 5 л реакційної суміші одержують приблизно
100 г порошку ГА. Якщо упродовж синтезу підтримувати значення
рН > 10, то концентрація іонів HPO42– у материнському розчині мала,
і вони майже не захоплюються у продукт. Однак, якщо не вдаватися до

52 _________________________________________________ Кальцій-фосфатні біоматеріали

спеціальних заходів, у гратку ГА під час кристалізації нерідко потрапляють іони NH4+, CO32– та молекули води Н2О. У зв’язку з цим одержані порошки зазвичай відпалюють (кальцинують); цим звільнюються від можливих залишків NH4NO3 та інших домішкових частинок, оскільки вони
дисоціюють, утворюють леткі гази та десорбуються.
Недоліки мокрого методу пов’язані з його механізмом. У процесі синтезу ГА за більшістю мокрих способів на початковій стадії утворюється
АФК – аморфний осад із відношенням Са/Р, який менший від стехіометричного значення 1,67 для ГА. Надалі, у процесі реакції та визрівання,
значення Са/Р поступово збільшується і може стати стехіометричним.
Окрім концентрації та рН, хід синтезу вельми залежить від температури
материнського розчину, яка зазвичай не перевищує 100 ºС. За температур
дещо нижчих за кімнатну процес утворення стехіометричного ГА може
тривати десятки днів; водночас за температур, близьких до 100 ºС, – це
тільки хвилини. Окрім концентрації, рН, температури розчину та часу
визрівання, на характеристики кристалів значно впливають сторонні
домішки (розділ 2).
Від недоліків, пов’язаних із необхідністю вивільнення від залишкових
продуктів реакції та домішкових частинок, вільний спосіб Кларка [9, 10],
за яким Ca2+ і PO43– реагують безпосередньо. Водний розчин Ca(OH)2 змішують із водним розчином ортофосфорної кислоти, що за визначеної
концентрації материнського розчину призводить до реакції
10Ca(OH)2 + 6H3PO4 = Ca10(PO4)6(OH)2 + 18H2O.
За умов рН > 7,8 і певних температури та тривалості реакції (визрівання осаду) утворюються добре сформовані стехіометричні кристали ГА.
Цей спосіб – другий із найбільш розповсюджених у лабораторіях світу;
найчастіше ним користуються японські дослідники [10, 11]. Він дозволяє
одержувати досить чисті порошки ГА.
Різновидом мокрого синтезу є гідролізний метод [4, 5]. За більшістю,
йдеться про гідроліз деяких споріднених до ГА кальцій-фосфатних сполук
(трикальційфосфат, монетит, брушит чи октакальційфосфат) за відносно
низьких температур (зазвичай нижчих за 100 ºС).

3.2. Твердофазний синтез
За сухими способами порошок ГА одержують внаслідок хімічних
реакцій при високих температурах між компонентами, які дифундують
один в одного. Як джерело іонів гідроксилу застосовують пари води [12].
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Класичним підґрунтям таких способів є дослідження оптимальних
умов формування ГА шляхом твердофазних реакцій між три- та тетракальційфосфатами чи трикальційфосфатом і оксидом кальцію [4]. Порошкові суміші цих сполук за стехіометричного відношення Ca/P = 1,67 після
відпалу при 1050 ºС упродовж декількох годин у вологій атмосфері утворювали ГА за реакціями
або

2Сa3(PO4)2 + Ca4P2O9 + H2O = Ca10(PO4)6(OH)2
3Ca3(PO4)2 + CaO + H2O = Ca10(PO4)6(OH)2.

Сучасними варіантами твердофазних способів є одержання ГА шляхом відпалювання сумішей Ca3(PO4)2 та СаСО3, Ca2P2O7 і СаСО3,
CaHPO4·2H2O і СаО чи СаСО3 та (NH4)2HPO4 при 900–1300 ºС у присутності парів води. Розгляд останніх двох реакцій
та

6CaHPO4·2H2O + 4CaO = Ca10(PO4)6(OH)2 + 4H2O↑

10CaCO3 + 6(NH4)2HPO4 = Ca10(PO4)6(OH)2 + 10CO2↑ + 12NH3↑ + 8H2O↑
показує, що під час синтезу в парах води за застосування всіх зазначених
пар сумішей супутні іони не осідають у кристалах, а десорбуються у складі летких газів. Звідси випливають основні переваги твердофазного синтезу: одержання продуктів із прогнозованим відношенням Са/Р завдяки
можливості точного управління чинниками процесу та їхня висока чистота. Якщо порошки ГА, які одержано за мокрими (відносно низькотемпературними) способами, складаються переважно з нанокристалів, то твердофазні (високотемпературні) способи дають крупнокристалічний продукт.
Це недолік методу, оскільки такий продукт має слабку розчинність in vivo.
До недоліків сухих способів зараховують також значну тривалість процесу та його енергоємність (ведеться за високих температур), а значить –
дорожнечу. Нерідко синтезовані порошки неоднорідні. Окрім того, спікливість пресувань із таких порошків є слабкою.

3.3. Гідротермальний метод
У гідротермальних способах кристалізація фосфатів кальцію з водних
розчинів відбувається за підвищених температури та тиску. Такі умови
сприяють синтезу та призводять до формування продукту зі значно біль-
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шими розмірами кристалів, аніж внаслідок мокрого способу. За атмосферного тиску, найбільша температура материнського розчину обмежується
температурою кипіння розчинника (води). За підвищеного тиску, ця температура може бути значно збільшена. У зв’язку з цим кристалізацію провадять у герметичних ємностях із міцних матеріалів – автоклавах, в яких
тиск утворюється парами розчинника внаслідок поступового підвищення
температури реакційної комірки.
Перші гідротермальні синтези ГА походять від робіт [13, 14], в яких
одержано гомогенні кристали ГА завдовжки близько 0,1 мм у формі гексагональних призм. У роботі [13] осад фосфату кальцію, одержаний за
мокрим способом, нагрівали в автоклаві в розчині NaOH при 380 ºС упродовж 24 годин. В іншій [14] – піддавали гідролізу дикальційфосфат за
300 ºС протягом 10 днів, який відбувався за ймовірними реакціями
або

10CaHPO4 + 2H2O = Ca10(PO4)6(OH)2 + 4H+ + 4H2PO4–
14CaHPO4 + 2H2O = Ca10(PO4)6(OH)2 + 4Ca2+ + 8H2PO4–.

Від часів цих піонерських робіт гідротермальний синтез досліджено
в системах з іншими вихідними компонентами, як-от СаСО3 і (NH4)2HPO4,
Ca(NO3)2 і (NH4)2HPO4 у водному розчині аміаку, пірофосфат кальцію
Ca2P2O7 і Н3РО4 й інш. Зокрема встановлено, що вихідні компоненти
сумісно з розчинником повинні займати 50–60 % об’єму автоклава
(залежно від температури синтезу) [4].
Основні переваги гідротермальних способів полягають у значному
збільшенні розміру, ступеня досконалості та чистоти кристалів. Залежно
від умов синтезують продукти з розміром кристалів від нанометрів до
міліметрів, а також із різними значеннями Са/Р аж до близьких до стехіометричного. Водночас гідротермальний метод має суттєві недоліки. Кристалізацію нерідко провадять у золотих капсулах, автоклав футерують
платиною, процес є досить складним в управлінні, енергоємним (високотемпературним) і тривалим. Все це робить гідротермальні способи непростими та дорогими.
Форми кристаликів у порошках, одержаних зазначеними вище способами, можуть бути вельми різними: нанострижні, волокна, округлі, голкуваті, пластинки тощо (рис. 3.1).
Розроблено також інші методи та способи одержання порошків ГА,
як-от золь-гельний, флюсу, електрокристалізації, розпилювально-піролізний, із виморожувальною сушкою, мікрохвильового опромінювання,
механіко-хімічний, емульсійний тощо [6]. Однак вони широкого застосування не набули. На сьогодні основними вважають три методи одержання
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порошкіів на основі ГА, які роззглянуто вище, а найбілльш просстими таа
розповсю
юдженим
ми є мокр
рі способби.

Рис. 3.1. Морф
фологія кри
исталиків ГА
А, одержан
них способаами:
а – мо
окрим, б – ссухим і в – гідротерма
альним

3.4.. Взаємо
озв’язок між осн
новними
и чинник
ками ко нтрольо
ованої
кри
исталізац
ції та хар
рактерисстиками
и порошку ГА
Фізи
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чні харак
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ики поро
ошку знаачною міірою виззначаютьь
функціоональні влластивості матерііалів, які виготовл
ляють із них, і осо
обливо –
їхню повведінку in
i vivo. Одержанн
О
ня порош
шків із від
дтворювааними хаарактери-стиками
и можливве тільки за умов ж
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мов синтеезу.
Осаадження з розчин
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ператураа
розчинуу. Окрім цього, на заключчній стад
дії одерж
жання поррошку, тобто
т
під
д
час філььтрації таа сушінн
ня осаду,, деякі ін
нші чинн
ники мож
жуть впли
ивати наа
кінцевий
й продуккт. Тому роботи останніх
х років бу
ули напрравлені, зокрема,,
апаратурри, а таккож методик для одержан
на розрообку та розвиток
р
ння знач-них об’єємів фосфатів кал
льцію наа основі ГА, які відтворю
в
ювані за складом,
с
,
структуррою, моррфологією
ю, розміррами часстинок, до
омішкам
ми тощо.
Розгглянемо приклад
ди робіт, в яких порошки
п
и фосфаттів кальцію одер-жали за контролльованих умов [15–21]. Насампере
Н
ед, зупиннимося на
н роботіі
[15], в якій викорристали найбільш
ш пошир
рений спо
осіб мокррого (нітратного))
синтезу (розд. 3..1), що дасть
д
мож
жливість зіставитти резулььтати з розгляну-тими в ррозділі 2.. Вивчали вплив концентр
рації реагентів (00,001 – 1 М), тем-ператури
и реакціїї (25–90 ºС),
º
часуу реакції (0–24 год), початткового значення
з
я
рН (7–122), триваалості виззрівання (0–30 дн
нів) та атм
мосферии в реакто
орі (азот,,
повітря чи вуглеекислий газ).
г
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Осаадження апатиту
ту. Осади
и одержували у кр
ристалізааційному
у реакто-рі (рис. 33.2).

Рис. 3.22. Кристаліззаційний апарат: 1 – рреактиви; 2 – всмоктуувальний н асос; 3 – ко
онтроль
темпераатури; 4 – контроль
к
заа перемішууванням; 5 – реакційний посуд; 6 – вхідний
й клапан;
7 – мішалка; 8 – вихідний клапаан; 9 – запо
обіжний кл
лапан; 10 – термостат

дночасноо зі шви
идкістю потоку
п
222 мл/хв. Утворе-Реаггенти ввводили од
ний осад
д промиввали дек
кілька раззів дисти
ильовано
ою водою
ю та суш
шили при
и
104 ºС.
Усі продуктти мали апатитов
а
ву структтуру. Амо
орфні оссади, що утворю-ються заа високихх пересич
чень (роззд. 2.1), не
н були виявлені.
в
.
Коннцентрацція реагеентів. У межах експерим
е
ментальнної похиб
бки кон-центрац
ція реаген
нтів (за інших
і
одднакових
х умов) на
н характтеристик
ки осадівв
не впливвала. У зв’язку
з
з цим впли
ив інших
х факторіів вивчалли за білььш висо-ких конц
центраціій із зазнааченого іінтервалу
у.
Тем
мпературра реакц
ції. На ддифрактограмах порошків
п
в, одерж
жаних заа
різних ттемператуур синтеззу, дифракційні максимум
м
ми ставалли гострішими зіі
збільшен
нням тем
мператур
ри (рис. 33.3). Обр
рахунки за
з формуулою Шееррера таа
максимуумом (3000) дали значення
з
я від 100 Å для 25
2 ºС до 2200 Å пр
ри 90 ºС і
від 200 Å для 25 ºС до 80
00 Å при 90 ºС із використ
в
танням віідбиванн
ня (002).
Рістт когерен
нтно-розссіюючихх доменівв із темпеературою
ю за макссимумом
м
(002) є більшим
м, аніж заа відбиваанням (3
300). Це значить,, що кри
истали заа
вищих ттемператтур синтеезу набуввають вид
довженої форми.. Розміри
и криста-лів, синттезовани
их при 25
5 ºС, вияввилися сп
піврозмір
рними з такими в людсь-кій кістц
ці чи дентині, а за 90 ºС
С – досяггали роззмірів крристалів у зубній
й
емалі (ррозд. 1.2.33). Питом
ма поверрхня порошків зм
меншуваллася зі зб
більшен-ням температури
и синтезу
у (рис. 3. 4 а). Осккільки пи
итома повверхня пов’язана
п
а
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з розмірром пороошинок, вважают
в
ть, що теемператур
ра впливвала не тільки
т
наа
розмір і форму кристала,
к
, але й наа розмір частинок
ч
к порошкку.

Рис. 3.3. Дифракктограми по
орошків за різних тем
мператур си
интезу; інш
ші умови од
днакові

Триивалість реакції.
р
Збільшен
ння часу
у реакції призводиило до порошків
п
в
із більш
шим від
дношенняям Са/Р, тобто до змееншення дефектн
ності заа
2+
Са (ри
ис. 3.4 б).. Щоб одержати
о
и стехіом
метрични
ий порош
шок ГА (Са/Р =
1,67) прри 90 ºС, потрібн
но 2 год,, а менш
ші тривал
лість і (аабо) темп
ператураа
реакції дають кальцій--дефіциттні апатити Ca10–x
1 (HPO4 )x(PO4)6–
–x(OH)2–x,
0  x  2 (Ca/P < 1,67).
1
Розм
мір криссталиків також
т
зм
мінювався: він збіільшуваввся із три
ивалістю
ю
реакції, причомуу у напряямі [002]] більше,, аніж у напрямі [300]. Ел
лектрон-номікрооскопічні дослідження ддоповнил
ли ренттгенограф
фічні. Якщо
Я
заа
нетриваллої реаккції при 25 ºС ут
утворилисся кристтали серреднього розміруу
200 Å, тто за 24 год
г при 90
9 ºС – 9000 Å. Пр
ри цьому
у електроонограми
и свідчи-ли про ф
формуван
ння полік
кристаліччного ап
патиту у першому
п
у випадку
у та доб-ре кристталізован
ного – у другому
д
(за більш
ших темп
ператур і часу реаакції).
рН ррозчину. Усі реакції проввадили за
з рН 10.. Якщо ссинтез по
очинавсяя
при рН77 або 8, то
т по йогго закінченні знач
чення бу
ули нижччі за рН4.. Внаслі-док утвоорювали
ися дикал
льційфоссфат дигіідрат (бр
рушит), ддикальційфосфатт
ангідратт (монети
ит) або суміші
с
ци
их фаз залежно від
в темпеератури синтезу..
Тому зн
начення рН
р підтри
имували у процессі реакціїї. Значенння Са/Р для про-дуктів зза різни
их часу реакції і стабіл
лізованих
х значеннь рН показано
п
о
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в табл. 33.1. Спосстерігали
и збільшеення відн
ношення Са/Р із ттривалісттю реак-ції незаллежно віід величи
ини рН ррозчину.. За однаакового ччасу реакції зна-чення Са/Р і розм
мір кристталів булли менши
ими за меенших рН
Н.

Р
Рис. 3.4. Пи
итома пове
ерхня – а таа еволюція відношенн
ня Са/Р – б у порошкаах
із часом
ч
реаккції за різни
их температур

Таб
блиця 3.1
Зн
начення Са/Р за методам
ми Рітвельда та хімічногго аналіззу,
а таакож роззмір криссталів за
з методо
ом Шерр
рера
рН
Н

(год)

Са/Р
Р (Рітвельд)

7.44

1
7
1
7

1.51
1.63
1.56
1.65

10

Са/Р
м. аналіз)
(хім
1.50 (5)
1.60 (5)
1.56 (5)
1.64 (6)

[002
2] (Å)
290
2
490
4
327
3
512
5

Рис. 3.5. Значенн
ня Са/Р – а та питомої
ої поверхні порошку осаду – б уппродовж сттаріння

Часс визріваання. Три
ивале ви
изріванняя (старінн
ня) осадуу, що уттворивсяя
у розчин
ні при кімнатній
к
й темперратурі, пр
ризводил
ло до зббільшенн
ня відно-шення С
Са/Р в нььому до 1.65 череез 11 днів (рис. 3.5
3 а). Чеерез 15 днів
д
зна--
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чення Са/Р стали більшими за 1,67. Водночас спостерігали зменшення
питомої поверхні осаду упродовж 11 днів (поки значення Са/Р < 1,67),
а надалі – його збільшення (рис. 3.5 б).
Ці результати пов’язують із двома процесами. Перший полягає у рості
більших зерен за рахунок менших через різну розчинність зерен різних
розмірів (оствальдове визрівання [22], розд. 2.4), а другий процес – із розчинністю матеріалу. Перший процес домінує упродовж перших 11 днів,
а другий – решту часу. Співпадіння початку збільшення питомої поверхні
зі значним збільшенням відношення Са/Р (після 10 год визрівання) вважають зумовленим абсорбцією карбонатних груп із материнського розчину. Збільшення вмісту карбонатних груп спричиняється до збільшення
розчинності. Домінування розчинення призводить до зменшення розміру
зерна, що відображається у збільшенні питомої поверхні. ІЧ спектри продуктів після 15-денного визрівання виявили в них групи CO32–. Локалізація цих груп у фосфатних позиціях пояснює перехід значення Са/Р через
1,67 для стехіометричного ГА.
Вплив атмосфери. На рис. 3.6 показано ІЧ спектри порошків із осадів,
які синтезовано за однакових умов, однак у різних газових середовищах.
Смуги поглинання NO3– та CO32– чітко проявляються для продуктів, які
отримано в атмосферах азотній і вуглекислого газу відповідно. Групи
CO32– знаходяться у фосфатних позиціях. Рентгенівські дослідження показують зменшення кристалічності для порошків, одержаних в атмосфері
CO2, як наслідок упровадження карбонатних іонів. Водночас рентгенівський флуоресцентний аналіз підтверджує повну відсутність домішкових
іонів типу Na+ чи K+. Звідси доходять висновку, що кристалізація осаду
в CO2-атмосфері призводить до формування карбонатизованого апатиту,
в якому втрата кожного негативного заряду внаслідок заміщення PO43–
груп карбонатними CO32– зумовлює втрату іона OH–. Втрата двох негативних зарядів зрештою компенсується втратою двох позитивних зарядів
внаслідок утворення вакансії кальцію, тобто без введення (абсорбції)
домішкових іонів, як-от Na+ чи K  . Концентрація карбонатних іонів у порошку за результатом елементного аналізу була 4,7 %.
У випадку синтезу в азотній атмосфері, деяка кількість нітратних
іонів фіксується в ІЧ спектрах, а елементний аналіз підтверджує присутність азоту в порошку (N =1,01, С = 0,06 %). Вважають, що нітратні іони
потрапили в осад із кальцій-нітратного реагенту та не були повністю
видалені під час вимивання, як за інших апробованих атмосфер. Тому
азотна атмосфера, яка часто застосовується під час синтезу стехіометричного ГА, може запобігти незначному захопленню іонів CO32–, однак призводить до азотного забруднення, допустимість якого має бути визначена
для кожного продукту.
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Рис. 3..6. ІЧ спектри апатитівв, які синтезовано в різних атмоссферах

дібно, якк у роботті [15], п
працює установкаа для непперервно
ого одер-Под
2
жання ф
фосфатів кальцію
ю [16]. М
Материнсьькі розчи
ини з іоннами Са2+
і РО43––
охолодж
жували або
а нагріівали до темпераатури си
интезу (уу межах 0–70 ºС))
у окреми
их резервуарах (р
рис. 3.7).. Їх подаавали у теермостаттовану рееакційнуу
ємність (35 мл) засмокту
увальним
м насосо
ом за контрольовваної шввидкості..
У ємноссті розчи
ини зміш
шували м
магнітною
ю мішалк
кою. Тем
мператур
ру та рН
Н
суміші кконтролю
ювали даатчиком. Суспенззія, яка уттвориласся, по досягненніі
певного об’єму неперерввно вили
ивалася у лійку Бюхнера
Б
а, і з неї негайноо
видалялли воду. Параметтри проц
цесу задаавали таа контроллювали комп’ю-тером заа певною
ю програм
мою (Advvantech). Усередн
нений часс осаджеення зна-ходили з віднош
шення об’єму реак
акційної ємності
є
до
д швидккості под
дачі роз-чинів. Ш
Швидкістть кристаалізації ввизначали за температуроою осадж
ження таа
середнім
м часом перебуввання роззчину в реакційн
ному об’’ємі. За типовихх
параметтрів рН100, темпер
ратурі 5 ººС і швид
дкості по
одачі роззчину 30 мл · хв-1
здобувалли 10 г фосфату
ф
кальцію
к
щ
щогодин
ни.
Оби
идві розгглянуті установки
у
и успішн
но застосовувалии для од
держанняя
кальцій--фосфатн
них матееріалів. С
Серед ни
их – пор
рошки К
КДГА із заданим
м
відношеенням Саа/Р [17], стехіомет
с
тричний ГА, після спіканння якого не утво-рювалисся домішкові фази
и [18], каарбонізовваний апаатит із вм
містом каарбонатуу
як у біоаапатиті [116], поро
ошки ГА з домішкками сріб
бла та керраміка з них [19],,
наночасттинки з регульова
р
аними ди
исперснісстю та кр
ристалічнністю [20
0].
На ранніх стадіях оссадженняя утворю
юються округлі
о
ннаночасти
инки фо-сфатів ккальцію (розділ
(
2.4).
2
Останнім чаасом вони дедаліі більше застосо-вуютьсяя у біомед
дицині, наприкла
н
ад, для пееренесен
ння клітиин, адсорб
бції нук--
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леїновихх кислотт і (чи) їхнього ттранспор
рту в жив
ві клітинни, як но
осії ліківв
тощо (роозділ 8.5). Для цьього наноочастинкки переваажно стаббілізуютьь у коло-їдній фоормі шляяхом повверхневоої функц
ціоналізац
ції полім
мерами, деякими
и
молекуллами абоо нуклеїн
новими кислотам
ми [21]. Важливве значеення дляя
таких заастосуван
нь має вн
нутрішняя структу
ура та по
оверхневиий стан наночасн
тинок, ооскільки від
в цього
о залежитть їхня біодеград
б
дація.

Рис. 3.7. Установкаа для безпеерервної кр
ристалізаціії фосфатів кальцію

У раанніх роб
ботах було показзано, що на
н стадії утворенння наноч
частинки
и
є аморф
фними (А
АФК) [3
3–6]. Одднак у деяких
д
подальши
п
их дослідженняхх
за жорсттко регулльованих
х умов наа ранніх стадіях осадженн
о
ня АФК не вияв-лено (якк-от в [155]).
Вищ
ще зазнаачалося, що, окррім ключ
чових, до
обре виввчених чинників
ч
в
синтезу,, значний
й вплив на харакктеристи
ики раннього осааду можу
уть мати
и
його філльтрація та сушіння (роззділ 3.4). Робота [20] є одднією з перших,,
в якій питання впливу
в
заавершалььних про
оцедур препарува
п
ання на характе-ристики
и наночаастинок фосфату
ф
кальцію
ю дослід
джено веельми ґр
рунтовноо
з застосууванням сучасної апаратуури. Розч
чин лактату калььцію та гіідрофос-фату ам
монію зм
мішували в установці дляя неперер
рвного сиинтезу (р
рис. 3.7))
упродоввж коротткого чаасу (так званий швидкий синтеез, Са/Р = 1.67,,
рН = 100, 25 ºС, 45
4 сек). Надалі
Н
у реакційний об’єєм подаваали розч
чин полі-меру, таа синтез тривав ще
щ 300 сеек. Утвор
рений оссад негаййно фільтрували,,
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промиваали водоою висок
кої чистооти, часттину осад
ду додаттково пр
ромивали
и
ізопропаанолом (ізопропи
(
иловий сспирт, до
обре зміш
шується з водою та орга-нічними
и розчин
нниками, поширеений зам
мінник еттиловогоо спирту), і весьь
осад суш
шили абоо за кімн
натних уумов, або
о шляхом
м вакуум
много виморожу-вання (лліофілізації). За такою
т
ж процеду
урою готтували ппорошок із осадуу
без повеерхневої функціон
налізаціїї полімер
ром як ко
онтрольниий.
Вияявилося (рис.
(
3.8)), що тілььки части
инки осаду, який висушен
но вимо-рожуван
нням, буули амор
рфними. Аморфн
ний стан показалли рентггенівські,,
ІЧ-спекттроскопіч
чні, мікр
роелектрронографічні та електроннномікро
оскопічніі
(надвисоокої розд
дільної зд
датності)) дослідж
ження; то
обто зобрраженняя були якк
на рисун
нках 2.1 а, 2.11(1
1), 2.16 а та 2.18 а відпов
відно. Прричину кристалік
зації повв’язуютьь із водою
ю, яка заалишаласся адсорб
бованою після пр
ромиван-ня водоою або ізопропа
і
анолом ((в якому
у була деяка
д
кіллькість води).
в
Зіі
«склеюввальною»» властивістю вооди пов’язують також
т
нееможливвість абоо
помірнее редиспеергуванняя наночаастинок у розчинн
никах.

Рис. 3.8.
3 Схема заключнихх стадій оде
ержання, сттруктурнийй стан
і дисспергувальнна здатністть наночасттинок

Доб
бре роздіілялися частинки
ч
и, які бул
ли повер
рхнево-ф
функціонаалізованіі
полімером. Без обробки
о
полімероом частинки дисп
пергувалии гірше, залежноо
від кільккості заллишковоїї води. Д
Диспергуввання бул
ло немож
жливим для
д обохх
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типів чаастинок без
б проми
ивання іззопропан
нолом або вимороожуванняя. Звідси
и
витікає зручний спосіб стабіліза
с
ації колоїїдних ди
исперсій кристаліічних чи
и
их наноч
частинок
к фосфаттів кальцію шляяхом їхнньої поверхневоїї
аморфни
функціооналізаціїї полімер
рами. Він
н є варіаантом спо
особу стаабілізації аморф-них осад
дів на поочатковій
й стадії синтезу фосфатів
ф
кальцію , запропо
оновано-го в роб
ботах [23,, 24]; у них
н АФК стабілізу
ували введенням у кластеери АФК
К
кальцій--полімерних комп
плексів, які попер
редньо утворюва
у
али реакц
цією між
ж
кальцій--містким
м реагенто
ом і поліімером, розчинни
р
им у воді..
Резуультати з редиспергуванн
ня наночаастинок [20] добрре узгодж
жуютьсяя
з одержааними рааніше дляя їхньогоо поверхневого шару
ш
[25––27]. Він
н загалом
м
є гідраттним і містить
м
іо
они, які вельми мобільніі та легкко адсор
рбуютьсяя
з оточую
ючого маатеринськ
кого розччину та десорбую
ються в ннього. Ввважаєть-ся, що гідратни
ий шар зменшує
з
неву енеергію наанокристаалів, щоо
поверхн
сприяє їїхньому зароджен
з
нню у воодному сеередовищ
щі. Оскілльки шар є метас-табільни
им порівняно з упорядко
у
ваною сттруктуро
ою, він ннеоборотно пере-ходить у апатитт. У проц
цесі (на сстадії) ви
изріванняя апатитту товщи
ина шаруу
зменшуєється, нааявні іони
и (у томуу числі стторонні) захоплю
юються в утворю-ваний н
нанокристтал перееважно ччерез змееншення кількостті іонів НРО42– і
збільшен
ння кільккості іон
нів Са2+, а також заміни молекул
м
вводи іонами ОН–
[27]. Взааємодію нестехіо
ометричн
ного апаттитового нанокриисталу з оточую-чим маттеринськи
им розчи
ином показано на рис 3.9 [26].
[

Ри
ис. 3.9. Мод
дель наноккристалу, який підросстає у розчиині

Змін
ни у повверхневом
му гідраттному шарі відбу
уваютьсяя також при
п взає-модії дввох наноккристалівв у проц
цесі росту
у в розчи
ині або у процесі сушінняя
порошкуу [27]. По
П зближ
женні двоох нанокр
ристалів завдякии високій
й мобіль-ності іон
нів у повверхневом
му шарі м
можливаа адаптац
ція поверрхневої то
опології.
Ймовірн
ні два ви
ипадки (р
рис. 3.10)) [27]. а) У розчи
ині внасллідок про
огресую-чого змееншення товщини гідратн
ного шар
ру та йогго заміщеення апаатитовою
ю
структуррою відб
буваєтьсяя вельми
и близькка взаємо
одія двохх нанокр
ристалів.
Таку взааємодію спостерігали in vvivo і опи
исали як «сплавле
«
ення» (аб
бо «злит--
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тя») нан
нокристаллів [28] (рис. 3.10 а–в). Завдяки
З
такому
т
ппроцесу частково
ч
о
відбуваєється ущільненняя зубної еемалі чи твердінн
ня кісткоового цем
менту наа
основі фосфатівв кальціію. б) П
Під час сушінн
ня сусіднні нанок
кристали
и
об’єдную
ють гідрратні шар
ри, оскілььки при цьому зм
меншуєтться їхня поверх-нева енеергія. Ви
идаленняя молекулл води внаслідок
в
к сушінння призво
одить доо
щільногго приляггання по
оверхонь,, і виниккає прямаа йонна взаємодіія. Післяя
цього прриєднаніі нанокри
истали вж
же не мо
ожуть бутти розділлені череез сильніі
йонні звв’язки. Таке
Т
спол
лучення описано як «низзькотемпеературнее спікан-ня», що призводить до кеераміко-п
подібних
х матеріаалів [29] ((рис. 3.10
0 г).

Ри
ис. 3.10. Схееми сполуччення наноокристалів а – в у розч
чині та г підд час сушін
ння
внаслідок змен
ншення товвщини пове
ерхневого гідратного
г
шару

Поввертаючи
ись до реезультатіів редисп
пергуванн
ня, імовіірно, що за наяв-ності пооверхневоого шару
у з полімеерними молекула
м
ами (фуннкціоналіізація) таа
відсутноості води
и в ньому
у (виморрожуванн
ня чи про
омиванняя ізопроп
панолом))
жоден ізз розглян
нутих випадків зз’єднанняя не реал
лізуєтьсяя, і наноч
частинки
и
порошкуу можуть бути легко
л
диссперговаані у розчинникуу. За при
исутностіі
залишкіів води має
м місц
це один ііз механізмів з’єднання,, і наноч
частинки
и
надалі слабо- чи нерозділ
льні.

3.5.. Термічні властивості порошку ГА зале
ежно
від форми його часстинок
Із ккальцій-ф
фосфатни
их пороошків, од
держаних
х за різзними методами
м
и
(зокремаа за трьоома осно
овними, розділи 3.1–3.3),, виготоввляють широкий
ш
й
асортим
мент матееріалів дл
ля медиччного засстосування. Найббільш поширени-ми з нихх є керам
мічні маттеріали. В
Властиво
ості керам
міки залеежать від
д терміч-них власстивостеей вихідн
ного пороошку та умов сп
пікання ппорошковвих фор-мовок. В
Вплив ум
мов спікаання форрмовок (пресуван
(
нь, компаактів) бу
уде розг--
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лянуто у розділі 4. А теермічна поведінкка порош
шку перееважно пов’язана
п
а
з віднош
шенням Са/Р,
С
фор
рмою таа кристал
лічністю частиноок порош
шку. Цей
й
взаємозвв’язок доосліджували у чиссленних роботах [1–6, 30––36]. Роззглянемоо
ті з них,, в яких відношен
в
ння Са/Р у порошку дорівн
нювало тточно 1.6
67 (тобтоо
ричного ГА), і йо
ого одерж
жали за ннітратним синте-значенню для сттехіометр
зом [18,, 31, 36]. Ці поро
ошки маю
ють висо
оку термостійкістть і не розкладар
ються н
на спорід
днені фо
осфати ккальцію [31], що
о є необбхідною умовою
ю
одержан
ння одноф
фазної кеераміки Г
ГА.
У роботі [366] було досліджен
но терміч
чні зміни
и розміруу, форми та крис-талічноссті части
инок поро
ошку ГА
А, одержааного за умов: рН
Н11, темп
ператураа
синтезу 80 ºС, трривалістьь 24 год,, вакуумн
на фільтр
рація осааду, кількаразовее
промиваання та вакуумне
в
е сушінняя при 50 ºС. Зразки порош
шку відпалювали
и
при 150,, 300, 7000 і 900 ºС
С упродоввж 1 год.
Поррошок сккладався з агрегаатів голккоподібни
их частиинок після одер-жання тта відпаллу при 150 і 300 ºС. Часттинки по
орошку, відпален
ного при
и
500 і 7000 ºС, явлляли собо
ою агрегговані сттрижні. Порошок,
П
, відпалеений при
и
900 ºС, складавсся з часстинок ддвох фор
рм. Перші булии нерегул
лярними
и
стрижняями завд
довжки ~ 220 нм і завши
иршки 56
6 нм, а іннші мали
и формуу
гексагон
нів завдовжки ~ 80
8 нм і заавширшкки ~ 65 нм
м (рис. 3..11).

Рис. 3.111. Електрон
нномікроскопічні зобрраження чаастинок пор
рошку післяя відпалу упродовж
у
С – б та 900 ºС – в
1 год при 300 ºСС – а, 700 ºС

Таб
блиця 3.22
Елеектронн
номікроскопічні дані про
о форму та розміір частин
нок
Зразок;; темпера-тура віідпалу, ºС
Після оодержанняя
1150
3300
5500
7700
9900

Форма

Довжина,, нм

Тов
вщина, нм
м

Гол
лки
Гол
лки
Гол
лки
Стри
ижень
Стри
ижень
Стри
ижні –
гексаагони

~ 70
~ 85
~ 120
~ 225
~ 123
~ 220–8
80

4
5
23
22
34
56–65

Форм--фактор
К
17.5
17
1
5.2
5
10.2
3.6
3
3.9
9–1.2
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Диф
фрактогррами вихідного таа відпалеених пор
рошків ппоказали гексаго-нальну аапатитовву структтуру (проосторова група Р63/m). М
Максимум
ми вихід-ного поррошку роозширеніі та постуупово звужуютьсся після ккожного відпалу..
Обробкаа дифракктограм за
з методдом Рітвеельда [37
7] виявилла, що ціі зміни є
переваж
жно насліідком ро
осту зерен і деяко
ого змен
ншення ддефектності грат-ки. Ступ
пінь криссталічності Хк (ф
фракція кристаліч
к
чної фазии щодо рентгенар
морфноїї) оцінюввали за формулою
ф
ю [38]
Хк = 1 – (V112/3000 / I300),
нсивністть відбивання (30
00), а V1122/300 є інттенсивніссть (пло-в якій I3300 є інтен
ща) зазоору між максиму
умами (1112) і (300) (детальніше у розділ
лі 7.1.1)..
Результаати показзано на рис.
р
3.12. В інтер
рвалі температур 80–500 ºС
º швид-кість росту зерна мала (п
приблизн
но 7Å/ ºС
С) і почин
нає стрім
мко зросттати при
и
темпераатурах поонад 500 ºС. Значчення Хк збільшуєється відд 0.28 до 0.99, щоо
свідчитьь про силльну залеежність ккристаліч
чності віід темперратури. ТемпераТ
турна заалежністьь Хк стрімкіша віід такої для
д розмііру кристталіту, що
щ вказуєє
на потреебу менш
шої енергії для уудосконал
лення структури (гратки)) криста-ликів, ан
ніж для їхнього
ї
росту.
р

Рис. 3.12. Темпераатурна залеежність сер
реднього ро
озміру зернна – а та
ступеняя кристалічн
ності – б

Зароодженняя голкуваатих наноочастинок і їхній подальш
ший ріст у стриж-неві та ггексагонаальні вид
довжені кристали
и пов’язу
ують із ррізною по
оверхне-вою енеергією їхн
ніх фасетток (зовн
нішніх гр
раней) [36]. Енерггія фасетток зале-–
жить від
д концентрації ОН
Н груп у них і є відносно
о більшоою для пл
лощин ізз
–
меншою
ю конценттрацією іонів ОН
Н уздовж
ж напряму
у <001> [39].
Вихходячи з цього, видовж
жені кристали по
овинні пперетвор
рюватисяя
у більш рівновіссні після відпалу. Нами обрахова
о
но форм
м-фактор
р К (від-ношенняя довжин
ни до то
овщини) для криссталиків після віддпалу заа даними
и

РОЗДІЛ 3. Одержанн
ня та власт
тивості поорошку ГА _________
____________________
_______ 67
7

табл. 3.22. Дійсноо, значенн
ня К кри
исталів зм
меншуютться від пприблизн
но 17 дляя
вихіднихх до 1.22 для віідпалени
их при 900
9 ºС, тобто
т
маайже в 17 разівв
(табл. 3..2). Ці об
брахунки
и не спростовуютьь даних на
н рис. 33.12 а, дее показа-но темп
пературн
ну залежність серреднього
о розмір
ру зерна.. Його значення
з
я
збільшуується з температ
т
турою, одднак, ймовірно, не
н внасліідок вид
довженняя
кристали
иків, як вважаютть автори
и [36], а за рахун
нок оточууючих унаслідокк
дифузійного россту. У звв’язку з ц
цим, більш ретел
льною вббачаєтьсяя роботаа
[40], в яякій змінуу форми видовжеених кристалів ГА
А з відпаалом тако
ож пояс-нюють різною поверхнеевою ен
нергією габітусни
г
их гранеей. Поро
ошок ГА
А
одержуввали за умов
у
близзьких доо таких у роботі [36],
[
отж
же, поріввняльний
й
аналіз ррезультаттів є кореектним. Н
На рис. 3.13 пок
казано моорфологічну ево-люцію н
наночасти
инок пор
рошку відд 90 ºС (ттемператтура синттезу) до 800
8 ºС.

Рис. 33.13. Формаа частинок ГА після од
держання – а, б і терм
мообробкии упродовж
ж 2 год
при 60
00 ºС – в і 80
00 ºС – г. Ф
Фрагмент наанокристал
лу ГА у мікрроскопі
з над
двисокою рроздільною
ю здатністю
ю – б/

Леггко бачитти подібн
ність траансформаації криссталиків ГА від голкопог
дібних д
до більш
ш рівно- вісних, ооднак вссе ще ви
идовжениих, після відпалуу
при 8000 ºС. Елеектронном
мікроскоопічне зо
ображенн
ня надвиисокої ро
оздільноїї
здатностті показуує, що пеервинні ччастинки
и видовжені уздоввж осі с та є сте-хіометри
ичним ГА
А (міжпл
лощиннаа віддаль d(002) = 0.69
0
нм, а це знач
чення па-раметраа с для ГА
А, табл. 1.2). Кіллькісні дані одерж
жано реннтгенівсььким ме-тодом (ррис. 3.144). Розміри части
инок вир
рахували за форм
мулою Шеррера
Ш
а
з викори
истанням
м значеньь півширрини відп
повідних
х дифракцційних максимум
мів, які виділилли методом розгоортання моделюю
ючих фуункцій. Первинні
П
і
нанокри
истали характери
х
изувалисся ступеенем вид
довження
ня (відно
ошенням
м
довжини
и уздовж
ж осі с до
о ширин
ни уздовж
ж перпен
ндикуляррного їй напрямуу
/
<210> ккристалуу) К = 50
0/15 ≈ 3.4 (харакктеристи
ика К/ бллизька до
д форм-фактораа К).
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Рис. 3.144. Зміна роззміру та форми частиннок
після відпалу

Рис. 3.1
15. Ущільнеення пресовок

Траансформаацію тако
ого видоввженого кристалу
к
в більш рівновіссний вна-слідок ттермооброобки авто
ори [39] пов’язую
ють із виссокоенерргетичним
м станом
м
призматтичних пллощин {1
100} поррівняно з найщілььніше паккованими
и площи-нами {0001}, які за
з більшіістю знахходились на кінцяях гексагоональногго нанок-ристалу.. Обрахун
нки ab in
nitio (лат.. – із сам
мого почаатку; із віідповідни
их вихід-них засаад) показзали, що поверхнеева енерггія в сім’’ї площинн {001}, залежноо
від закін
нчення пллощини, знаходитться в меежах 1.08
8 – 1.12 Д
Дж·м–2, а в сім’її
площин {100} – від 1.16 до
д 1.54 Д
Дж·м–2. Надлишк
Н
ова енерггія призм
матичнихх
площин зумовлю
ює метасттабільний
й стан го
олкоподіб
бних криисталів ГА
Г та по-роджує рушійнуу силу мо
орфологіччних пер
ретвореньь при спііканні таа відпалі..
Пресуваання з порошку, частинки
ч
якого сккладалисяя із голкооподібни
их нанок-ристалівв, спікали
ися до гу
устини поонад 99 % (від тееоретичнної) післяя відпалуу
при 9000 ºС (рис.. 3.15). Ця
Ц темпеература є найниж
жчою серред повід
домленихх
у літераттурі для одержанн
о
ня щільноої кераміки ГА [1–
–6].
Звід
дси виплливає, що окрім традиційних, до
обре виввчених, чинників
ч
в
треба доослідити вплив ро
озмірногго фактор
ра К (коеефіцієнтаа видовж
ження) наа
процес спіканняя та хараактеристи
ики кераамічного продуктту. На жаль, такіі
дослідж
ження обм
межені тим,
т
що частинки
и з висок
ким значченням (у
( межахх
декількоох десяткків) К є так зван
ними «вусами», які зазвиичай одеержуютьь
методом
м гідроттермальн
ного си
интезу (розд.
(
3.3
3). Апат
атитові кальцій-фосфатн
ні вуса переважно
о відзначчаються значенняям Са/Р < 1.67 і є КДГА,,
тобто роозпадаютться під час відпаалу на сп
поріднен
ні фази заа темпер
ратур по-над 800 ºС, що перешкод
п
джає формуванню
ю щільноїї керамікки.
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3.6. Оптимізація характеристик порошку
шляхом подальшої обробки у водному середовищі
Порошки на основі ГА, які є оптимальними для виготовлення кераміки, повинні бути «активними» (це сприяє процесу спікання) та мати визначений склад (від відношення Са/Р залежить фазовий склад кераміки).
«Активними» є нерівноважні, структурно-дефектні порошки, які називають ще «слабо-» або «низькокристалічними». Їх здебільшого одержують
мокрими способами. За мокрого синтезу, як про це йшлося у попередніх
розділах, на властивості продукту впливає чимала кількість факторів. Загалом їх важко контролювати, тому, за формально однакових умов процесу, вихідний порошок може дещо відрізнятися за властивостями, зокрема
за складом. Порошки з надійно визначеним складом одержують переважно твердофазним методом. Однак як результат високотемпературного
процесу вони є рівноважними, структурно-досконалими і тому не мають
активності. Отже, нагальною є проблема одержання порошків, яким властиві як активність при спіканні, так і визначений склад.
Одним із способів розв’язання проблеми є додаткова (пост)обробка
свіжосинтезованих порошків у водних розчинах. Такі роботи є важливими
ще й для розуміння впливу заключних процедур поширеного мокрого
методу (тобто промивання та сушіння осаду) на характеристики порошку.
Одна з робіт, в якій ефективно змінювали відношення Са/Р в одержаному порошку, ґрунтується на неконгруентному розчиненні (лат. іncongruens – не співпадаючий; відмінний від складу розчину) фосфатів кальцію у водному середовищі [41]. Спочатку вивчали процеси розчинення ГА
стехіометричного та нестехіометричного складів, а надалі, виходячи з результатів, розробили спосіб доведення кальцій-дефіцитного ГА до стехіометричного складу.
Умови нітратного синтезу були близькими до розглянутих у попередніх розділах. Застосували розчини (NH4)2HPO4 двох концентрацій при
рН11; внаслідок повільного додавання одного з них до розчину Ca(NO3)2
утворився осад ГА стехіометричного складу (Са/Р = 1,67), а іншого –
нестехіометричного (Са/Р = 1,60); для осадів – визрівання 24 год, 4-х разове промивання, сушіння при 100 ºС.
Для дослідження процесу розчинення зразки порошку занурювали
в дистильовану воду (рН 6,5) або в концентрований розчин нашатирного
спирту (рН 11), які безперервно перемішували 72 год при 25 ºС, далі
фільтрували. Відношення порошок/рідина змінювали від 1 до 5 г/л.
Для дослідів із подальшої обробки серію кальцій-дефіцитних порошків ГА (КДГА) ділили на дві частини. Одну частину поміщали у дистильовану воду (рН 6,5), а іншу – у таку ж кількість розчину нашатирного спир-
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ту (рН 11). Розчини перемішували 10 год при 25 ºС і фільтрували. Брали
проби для аналізу, решту порошку знову обробляли; загалом процедуру
повторювали сім разів за однакових умов.
У табл. 3.3 зведено необхідні умови осадження та характеристики
одержаних порошків. Упродовж осадження значення рН у розчині поступово зменшувалося від 11 до 10 наприкінці процесу. Склад (за Са/Р) вихідної суміші розчинів відрізнявся від складу продукту. За стехіометричного порошку (Са/Р = 1,67) вихідний розчин мав незначний надлишок
іонів кальцію (Са/Р = 1,68). У випадку кальцій-дефіцитного розчину
(Са/Р = 1,55) одержали кальцій-дефіцитний порошок, проте з дещо меншим дефіцитом кальцію (Са/Р = 1,60). Стехіометричний порошок мав
більшу питому поверхню (ПП), аніж нестехіометричний.
Таблиця 3.3
Відношення Са/Р у реакційних розчинах і продуктах,
а також питома поверхня (ПП) порошку
Зразок

Са/Р (розчини)

Са/Р (продукти)

ПП ( м 2  г 1 )

ГА
КДГА

1.68
1.55

1.67
1.60

127
93

Таблиця 3.4
Розчинність стехіометричного (ГА) та нестехіометричного (КДГА) гідроксиапатитів у водному середовищі за рН6,5 та 11, а також
відношення Са/Р у розчині, продуктах і обраховані з балансу мас
Зразок

рН

ГА
ГА
КДГА
КДГА
ГА
ГА
КДГА
КДГА
КДГА

6.5
6.5
6.5
6.5
11
11
11
11
11

Зразок/рідина
г · л–1
1
5
1
5
1
5
1
3
5

[Са]
(105 М)

[РО4]
(105 М)

7.70
11.2
9.60
12.5
0.12
0.15
0.21
0.15
0.15

2.46
1.60
9.63
17.2
5.66
13.8
13.0
38.4
58.8

Са/Р
Са/Р
(рідина) (продукт)
3.13
7.00
1.00
0.73
0.02
0.01
0.02
0.004
0.003

1.67
1.67
1.60
1.60
1.67
1.67
1.65
1.64
1.64

Са/Р
(очікуване)
1.66
1.66
1.61
1.61
1.68
1.68
1.63
1.63
1.63

У таблиці 3.4 показано результати досліду на розчинення. Значення
рН водного середовища помітно впливало на розчинення кальцію. Загальна концентрація іонів кальцію у рідині при рН11 приблизно на два порядки була нижчою, аніж за рН6,5; водночас стехіометрія зразка значно не
впливала на розчинення кальцію. Розчинення фосфатних груп суттєво

РОЗДІЛ 3. Одержанн
ня та власт
тивості поорошку ГА _________
____________________
_______ 71
1

залежалло як від
д рН, так
к і від сскладу порошків
п
в. Конценнтрація фосфатуу
в розчин
ннику буула поміттно вищоою при рН11,
р
ан
ніж при ррН6,5, таа вищою
ю
для КДГ
ГА поріввняно з ГА.
Г Склаади порош
шків післ
ля розчин
инення, визначеніі
прямим хімічни
им аналіззом, узгооджували
ися з обр
рахованиими, вих
ходячи зіі
ду та кільькості іон
нів у розчині.
стартовоого склад
Рисс. 3.16 від
дображаєє зміну ввідношен
ння Са/Р у КДГА після кожної об-робки. П
При рН11 воно збільшув
з
валося маайже лін
нійно з ччислом обробок і
досягло значення 1,67 після шестти. Подал
льші обробки не ввпливали
и на ньо-міну відношення С
Са/Р після оброб
бок не знаайдено.
го. При рН6,5 зм

Рис. 3.16. Змін
на відношення Са/Р
у поро
ошках КДГА
А
після обробки в водному середовищіі
за різних
р
рН

Рис. 3.17. Вплив віднношення Са/Р та
температури на
н кількістьь ТКФ, який утворився
внаслідо
ок термічноого розпаду ГА.
Час відпал у 3 год

Рисс. 3.17 пооказує вп
плив віддношенняя Са/Р на
н терміччну стаб
більністьь
продукттів, яка проявляєт
п
ться як ккількістьь продуктів розпааду α- таа β-ТКФ
Ф
відносноо ГА піссля відпалу. Для ддеякого значенняя Са/Р віідносна кількість
к
ь
продукттів розпаду збільш
шуваласяя з температурою
ю. А дляя деякої температ
тури від
дносна кількість продукттів розпад
ду зменш
шуваласяя зі збілььшенням
м
відношеення Са/Р
Р; тобто
о термічн
на стабіл
льність зростала
з
а з набли
иженням
м
складу п
продуктуу до стех
хіометри
ичного. Порошок
П
із прибллизно сттехіомет-ричним складом
м Са/Р = 1,66
1
був стабільним до 13
300 ºС і ддещо розк
кладавсяя
ичний ГА
А стабіл
льний до 1400 ºС [4–6]). Порошок
П
к
при 1400 ºС (стеехіометри
із відноошенням Са/Р = 1,61 маав слабкку терміч
чну стаббільність. Розпад
д
починаввся уже при
п темп
пературі 800 ºС, найбільш
ш низькоої з досл
лідженихх
у роботіі. Загалом
м, кількіссть продууктів роззпаду знаачно збілльшувалаася з рос-том темп
ператури
и.
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Неконгруентна розчинність ГА спричиняє зміни складу, зумовлені
обробкою. Для кожного значення рН і відношення тверде тіло/рідина повинен бути конгруентний (лат. congruens – співпадаючий) склад, для якого
відношення Са/Р у твердій і рідкій фазах однакове. Із результатів
у табл.3.4 і на рис. 3.16 була можливість оцінити приблизні конгруентні
склади для рН 6,5 і 11. При рН 6,5 табл. 3.4 показує, що відношення Са/Р
у рідкій фазі були, відповідно, вищими та нижчими за 1,67 для стехіометричного і 1.60 для нестехіометричного порошків. Отже, конгруентний
склад знаходився для Са/Р між 1,60 і 1,67. Рис. 3.16 показує, що цей склад
мав бути близьким до Са/Р = 1,60, оскільки після семиразової обробки не
виявлено змін у значенні Са/Р. А для рН11 результати табл. 3.4 і рис. 3.16
показують, що склад для конгруентного розчинення повинен бути поблизу
Са/Р = 1,67 або навіть дещо вище.
Неконгруентним розчиненням пояснюють також різницю у складах
материнського розчину та осаду. Під час одержання стехіометричного
складу надлишок у вмісті кальцію (Са/Р = 1,68) був необхідним у вихідному розчині. Наприкінці синтезу при рН10 і значенні Са/Р = 1,67 для
осаду баланс маси у системі потребує, щоб відношення Са/Р у розчині,
який знаходиться у рівновазі зі стехіометричним осадом, було значно
більшим за 1,67. Результат у табл. 3.3 узгоджується з цим: величина рН
наприкінці осадження (рН10) була вочевидь надто малою для запобігання
присутності надлишку іонів кальцію у розчині. На противагу, значення
Са/Р = 1.60 в осаді було набагато більшим, аніж у материнському розчині
(Са/Р = 1,55) для приготування нестехіометричного продукту. Баланс маси
у системі вимагає, щоб рідка фаза при Са/Р значно нижчому за 1,67 була в
рівновазі з твердою фазою наприкінці осадження. Це знову узгоджується з
результатами в табл. 3.4. Для продукту з Са/Р = 1,60 однакові склади рідкої та твердої фаз були, ймовірно, тільки поблизу рН6,5. При рН10 наприкінці синтезу перевищення Са/Р у рідкій фазі над значенням у твердій
(Са/Р = 1,60) повинно бути суттєво нижчим, аніж значення 1,67, яке було
знайдено.
Під час осадження та розчинення відбуваються зустрічні хімічні процеси: видалення й упровадження іонів у приповерхневих шарах твердого
тіла. Однакові результати в дослідах із розчинення та осадження показують, що ці процеси були близькі до завершення. Об’ємний склад порошку повинен бути близьким до рівноваги з рідкою фазою.
Неважко порозуміти результат, що значення Са/Р осаду для конгруентного розчинення збільшується зі збільшенням рН у водному середовищі.
За загальним принципом, хімічний потенціал компонентного іона збільшується з його концентрацією в нестехіометричній сполуці. Відомо, що у
ГА фосфатна підгратка майже вільна від дефектів. Вакансії кальцію відпо-
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відають за кальцієву недостатність. Виходячи з цього, хімічний потенціал
кальцію щодо фосфату повинен збільшуватися зі зменшенням кальцієвої
недостатності (або збільшенням значення Са/Р у твердому осаді). Розчинність кальцію по відношенню до фосфату при певному рН повинна також
збільшуватися зі збільшенням Са/Р у осаді, що узгоджується з даними
таблиці 3.4. Отже, для конгруентного розчинення твердого осаду, який має
більше значення Са/Р, потрібне більше значення рН, щоби зменшити
розчинення кальцію по відношенню до фосфату.
Більш висока питома поверхня стехіометричного порошку, аніж
нестехіометричного, узгоджується з попередніми результатами. Так, у роботі [42] досліджували порошки зі значеннями Са/Р від 1,48 до 1,80 та знайшли, що ПП була близькою властивим для Са/Р < 1,60; однак вона збільшувалася для Са/Р >1,60. Значення Са/Р у порошку було досить постійним (1,50)
на ранній стадії реакції за всіх умов, а непрореагований кальцій залишався у
розчині. Зроблено припущення, що зміна ПП зі зміною Са/Р пов’язана з
непрореагованими іонами кальцію та (чи) гідроксилу в розчині.
Об’ємний склад обробленого порошку вважається гомогенним у кожній частинці, за меншою мірою, при температурі спікання, оскільки у протилежному разі ділянки з нестехіометричним складом повинні розкладатися за менших температур навіть у загалом стехіометричному порошку.
Розглядають дві можливості досягти гомогенності. За однієї, порошок
стає гомогенним уже після обробки, за іншої – процес гомогенізації відбувається у процесі нагрівання. Перший механізм видається більш імовірним. Оскільки хімічна реакція під час розглянутого пост-оброблення відбувається у приповерхневому шарі частинок порошку, гомогенний склад
може формуватися тільки завдяки дуже швидкій дифузії порівняно зі
швидкістю реакції на поверхні. Обернене співвідношення призводить до
негомогенного порошку. Нанорозмір частинки дозволяє формувати її гомогенний склад. Час дифузії, як відомо, пропорційний квадрату віддалі
дифузії. Температура у процесі пост-обробки у водному середовищі є надто низькою, щоб забезпечити об’ємний перенос маси на значні віддалі,
однак є цілком достатньою для нано-масштабної дифузії, яка необхідна в
даній системі. Відома також можливість іонного обміну в нанооб’ємі, що
слугує на користь викладеному.
Спосіб збільшення відношення Са/Р у порошках КДГА [41], який детально розглянуто вище, може бути використаний для одержання кераміки ГА за відносно низьких температур. Як зазначалося (розділ 3.5), для
цього необхідно спікати формовки з порошків, частинки яких є голкуватими та характеризуються високим форм-фактором К. Однак такі порошки зазвичай одержують гідротермальним методом, і за складом вони
нестехіометричні (1,5 < Са/Р < 1.67). Для запобігання термічного розкладу
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у процесі спікання відношення Са/Р в них може бути збільшене до стехіометричного для ГА (1.67) шляхом розглянутої пост-обробки. Окрім спікання за відносно низьких температур [40], перевага кераміки ГА з голкуватих кристалів у тім, що вона може утворювати ажурні міметичні структури, які близькі за архітектонікою до губчастої кістки, а її поки що одержують за гідротермальною реакцією із (дорогої) коралової сировини [43].

Література до розділу 3
[1] de Groot K. Bioceramics consisting of calcium phosphate salts. Biomaterials 1980;
1:47–50.
[2] Legeros R.Z. Calcium phosphates in oral biology and medicine. Basel: Karger;
1991.
[3] Elliot J.C. Structure and chemistry of the apatites and other calcium orthophosphates. Amsterdam: Elsevier; 1994.
[4] Narasaraju T.S.B., Phebe D.E. Some physicо-chemical aspects of hydroxylapatite.
J.Mat. Sci. 1996; 31:1–21.
[5] Suchanek W., Yoshimura M. Processing and properties of hydroxyapatite-based
biomaterials for use as hard tissue replacement implants. J. Mater. Res. 1998; 13:94–117.
[6] Dorozhkin S.V. Calcium orthophosphate-based bioceramics. Materials 2013;
6:3840–942.
[7] Hayek E., Stadlmann W. Preparation of pure hydroxyapatite for adsorption uses.
Angew. Chem. Int. Ed. 1955; 67:327–38.
[8] Jarcho M., Bolen C.H., Thomas M.B., Bobick J., Kay J.F., Doremus R.H. Hydroxylapatite synthesis and characterization in dense polycrystalline form. J. Mater. Sci. 1976;
11:2027–35.
[9] Clark J.S. Solubility criteria for the existence of hydroxyapatite. Can. J. Chem.
1955; 33:1669–700.
[10] Tagai H., Aoki H. Preparation of synthetic hydroxyapatite and sintering of apatite
ceramics. In: Mechanical properties of biomaterials. Eds. Hastings G.W. and Williams D.F.
Wiley & Sons Ltd. 1980, pp. 477–88.
[11] Akao M., Aoki H., Kato K. Mechanical properties of sintered hydroxyapatite for
prosthetic applications. J. Mater. Sci. 1981; 16:809–12.
[12] Fowler B.O. Infrared studies of apatites. I. Vibrational assignments for calcium,
strontium and barium hydroxyapatite utilizing isotopic substitution. Inorg. Chem. 1974;
13:194–206.
[13] Hayek E., Lechleitner J., Bohler W. Hydrothermalsynthese von Hydroxylapatit.
Angew. Chem. 1955; 67:326.
[14] Perloff A., Posner A.S. Preparation of pure hydroxyapatite crystals. Science
1956;124:583–584.
[15] Rodriquez-Lorenzo L.M., Vallet-Regi M. Controlled crystallization of calcium
phosphate apatites. Chem. Mater. 2000; 12:2460–5.
[16] Tadic D., Peters F., Epple M. Continuous synthesis of amorphous carbonated apatites. Biomaterials 2002; 23:2553–9.

РОЗДІЛ 3. Одержання та властивості порошку ГА _________________________________ 75

[17] Vallet-Regi M., Rodriguez-Lorenzo L.M., Salinas A.J. Synthesis and characterization of calcium deficient apatite. Solid State Ionics 1997; 101–103:1279–85.
[18] Rodriguez-Lorenzo L.M., Vallet-Regi M., Ferreira J.M.F. Fabrication of hydroxyapatite bodies by uniaxial pressing from a precipitated powder. Biomaterials 2001;
22:583–8.
[19] Range S., Hagmeyer D., Rotan O., Sokolova V., Verheyen J., Siebers B., Epple M.
A continuous method to prepare poorly crystalline silver-doped calcium phosphate ceramics
with antibacterial properties. RSC Adv. 2015; 5:43172–7.
[20] Urch H., Vallet-Regi M., Ruiz L., Gonzalez-Calbet J.M., Epple M. Calcium
phosphate nanoparticles with adjustable dispersability and crystallinity. J. Mater. Chem.
2009; 19:2166–71.
[21] Kozlova D., Epple M. Biological targeting with nanoparticles: state of the art.
BioNanoMat, 2013; 14(3–14):161–70.
[22] Feenstra T.P., DeBruyh P.L. The Ostwald rule of stages in precipitation from
highly supersaturated solutions: a model and its application to the formation of the nonstoichiometric amorphous calcium phosphate precursor phase. J. Colloid. Interface Sci.
1981; 84:66–72.
[23] Li Y.B., Weng W.J., Cheng K., Du P.Y., Shen G., Han G.R. Complexes of Ca(II)
with polymers as precursors for preparation of amorphous calcium phosphate. Mater. Sci.
Techn. 2004; 20:1075–1078.
[24] Liu S., Weng W., Li Z., Pan L., Cheng K., Song Ch., Du P., Shen G., Han G. Effect of PEG amount in amorphous calcium phosphate on its crystallization products. J. Mater. Sci.:Mat. Med. 2009; 20:359–363.
[25] Rey C., Hina A., Tofighi A., Glimcher M.J. Maturation of poorly crystalline apatites. Cell. Mater. 1995; 5:345–56.
[26] Cazalbou S., Eichert D., Ranz X., Drouet C., Combes C., Harmand M.F., Rey C.
Ion exchanges in apatites for biomedical applications. J. Mater. Sci.: Mater. Med. 2005;
16:405–409.
[27] Eichert D., Sfihi H., Banu M., Cazalbou S., Combes Ch., Rey Ch. Surface structure of nanocrystalline apatites for bioceramics and coatings. In Proceedings of CIMTEC
2002. Part VI. Materials in Clinical Applications. Edr. P. Vincenzini. Faenza, Italy 2003.
P. 23.
[28] Kerebel B., Daculsi G., Kerebel L.M. Ultrastructural studies of enamel crystallites. J. Dent. Res. 1979; 58:844–51.
[29] Sarda S., Tofighi A., Hobatho M.C., Lee D., Rey C. Associations of low temperature apatite ceramics and proteins. Phosphorus Res. Bull. 1999; 10:208–13.
[30] Gibson I.R., Ke S., Best S.M., Bonfield W. Effect of powder characteristics on
the sinterability of hydroxyapatite powders. J.Mater. Sci.: Mat. Med. 2001; 12:163–71.
[31] Raynaud S., Champion E., Bernache-Assollant D., Thomas P. Calcium phosphate
apatite with variable Ca/P atomic ratio I. Synthessis, characterization and thermal stability
of powders. Biomaterials 2002; 23:1065–72.
[32] Pang Y.X., Bao X. Influence of temperature, ripening time and calcination on the
morphology and crystallinity of hydroxyapatite nanoparticles. J. Europ. Cer. Soc. 2003;
23:1697–704.
[33] Ferraz M.P., Monteiro F.J., Manuel C.M. Hydroxyapatite nanoparticles: A review
of preparation methodologies. J. Appl. Biomater. Biomech. 2004; 2:74–80.

76 _________________________________________________ Кальцій-фосфатні біоматеріали

[34] Shih W.-J., Chen Y.-F., Wang M.-Ch., Hon M.-H. Crystal growth and morphology of the nano-sized hydroxyapatite powders synthesized from CaHPO4 · 2H2O and CaCO3
by hydrolysis method. J. Cryst. Growth 2004; 270:211–8.
[35] Mostafa N.Y. Characterisation, thermal stability and sintering of hydroxyapatite
powders prepared by different methods. Mater. Chem. Phys. 2005; 94:333–41.
[36] Zanotto A., Saladino M.L., Martino D.Ch., Caponetti E. Influence of temperature
on calcium hydroxyapatite nanopowders. Adv. Nanopart. 2012; 1:21–8.
[37] Young R.A. The Rietveld method. Oxford: University Press, 1993.
[38] Landi E., Tampieri A., Cellotti G., Sprio S. Densification behavior and mechanism of synthetic hydroxyapatites. J. Europ. Cer. Soc. 2000; 20:2371–87.
[39] Sanosh K.P., Chu M.C., Balakrishnan A., Lee Y.J., Kim T.N., Cho S.J. Synthesis
of nano hydroxyapatite powder that simulate teeth particle morphology and composition.
Current Аpplied Physics 2009; 9(6):1459–62.
[40] Wang J., Shaw L.L. Morphology-enhanced low-temperature sintering of nanocrystalline hydroxyapatite. Adv. Mater. 2007; 19:2364–9.
[41] Honda T., Takagi M., Uchida N., Saito K., Uematsu K. Post-composition control
of hydroxyapatite in aqueous medium. J. Mater. Sci.: Mat. Med. 1990; 1:114–7.
[42] Asada M., Oukami K., Nakamura S., Takahashi. Yogyo-Kyokai-Shi 1987;
95:781–
[43] Roy D.M., Linnehan S.K. Hydroxyapatite formed from coral skeletal carbonate
by hydrothermal exchange. Nature 1974; 247:220–2.

77 __________________________________________ Кальцій-фосфатні біоматеріали

Розділ 4
КЕРАМІЧНІ КАЛЬЦІЙ-ФОСФАТНІ МАТЕРІАЛИ
4.1. Гідроксиапатитна кераміка
Серед перших біоматеріалів, виготовлених із ГА, була кераміка. Вона
призначалася для заміщення твердих тканин, тому її функціональні властивості, передусім механічні, мали бути щонайближчими до таких у кістках. Залежно від типу та ділянки, механічні характеристики кістки вельми
відрізняються. Типово кістки в середньому навантажуються до 4 МПа,
а сухожилля та зв’язки – в інтервалі 40–80 Мпа. Навантаження стегнового
суглоба доходить до потрійної маси тіла, а під час стрибання – ще збільшується більше ніж утричі. Одна з найважливіших характеристик – ударна в’язкість (стійкість на злам) КІС – змінюється у межах 2–12 Мпa · м1/2.
У табл. 4.1 подано ще деякі механічні характеристики, на які зазвичай
орієнтуються за апробації кераміки на основі ГА [σК – компресійна
міцність, σР – міцність на розтягування, σf – міцність на згинання, Е – модуль пружності (Юнга)] [1–3].
Таблиця 4.1
Орієнтовні механічні характеристики кісткової тканини
Тканина
σК, МПа
σР, МПа
σf, МПа
Кортикальна кістка
88–164
89–114
–
Дентин
250–350
21–53
245–268
Емаль
95–370
10
76

Е, ГПа
4–12
11–19
9–130

4.1.1. Одержання кераміки ГА
Запропоновано значну кількість методів і способів виготовлення
кераміки ГА [1–4]. Серед них є як традиційні чи більш-менш освоєні, так і
специфічні, розроблені переважно для вирішення дослідницької задачі або
проблеми. Далі розглянемо методи та способи спікання, за якими виготовлено більшу частину кераміки ГА та одержано левову частку результатів
зі структури та властивостей матеріалів на її основі. Процедура спікання
сягає стародавньої гончарної технології та складається із трьох стадій:
одержання вихідного порошку, виготовлення порошкового заготування/формування (вживають також технічні терміни – заготов-
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ка/форм
мовка/ком
мпакт) таа його ввідпал (сп
пікання) за висоокої темп
ператури
и
[5]. Основні споссоби одеержання п
порошку
у ГА розгглянуто в розділі 3. Пере-ч
осаадження з водногго розчи-важно заастосовуують порошки, оттримані через
ну. Як ззазначалоося, цей метод прростий і дає задо
овільнийй вихід пр
родукту.
Порошккові заготтовки типово вигготовляю
ють шлях
хом просттого одн
новісногоо
пресуванння у прес-форміі в повітрряній атм
мосфері за нормаального тиску таа
кімнатноої темпеератури (рис.
(
4.1 аа) або підвищено
ої, якщо прес-фо
орма маєє
підігрів.. Заготоввками заззвичай є таблетки
и. За таки
их умов пресуван
ння фор-мовки м
мають недоліки,
н
, зокрем
ма порисстість 70
0–80 % тта неодн
норідний
й
розподілл пористтості по об’єму,
о
щ
що сприч
чиняється до неооднорідно
ої струк-тури сп
печеної кераміки.
к
Для оддержанняя щільної керамікки засто
осовуютьь
ізостат
тичне преесування. У цьом
му випадкку порош
шком запповнюютть капсу-лу, тонкка оболон
нка якої добре п
передає зовнішній
з
й тиск, її гермети
изують і
поміщаю
ють у каамеру, ку
уди напусскають робочий
р
(інертниий) газ. Газ
Г здав-люють п
поршнем
м, внасліідок чогоо порош
шок пресу
ується ріівномірн
но з усіхх
сторін. Ц
Це так зване холлодне ізосстатичн
не пресуввання (риис. 4.1 б)). Надаліі
формовкку спікаю
ють як і одержан
ну за одн
новісного
о пресуваання (ри
ис. 4.1 в)..
Спеченаа керамікка є більш
ш щільноою, аніж за однов
вісного ппресуван
ння, і маєє
щільністть у меж
жах 85–95
5 %. Якщ
що ж ізосстатичне пресуванння проввадять заа
темпераатури спіікання аб
бо за дещ
що нижч
чої з подальшим підвищеенням доо
темпераатури спіікання, то
т це гарряче ізосстатичнее пресуваання (ри
ис. 4.1 г)..
Одержан
ний прод
дукт зазввичай маає пористтість близьку до 995 % або
о повніс-тю щілььний; це так
т званаа надщілььна керам
міка.

Рис. 4.1. Сххеми а – од
дновісного та б – холо
одного ізосстатичного пресувань,
а тако
ож спіканн я в – тради
иційного в повітрі
п
таа г – гарячо
ого ізостати
ичного в аттмосфері інертного газзу

Фізи
ичні власстивості кераміки
и, зокрем
ма механіічні, сутттєво залеежать від
д
низки факторів на
н кожній
й стадії п
процесу, а саме: а)
а фізикоо-хімічни
их харак-теристикк порошкку ГА, б)) умов фоормуванн
ня загото
овок і в) уумов спік
кання.
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Поччнемо зі стадії сп
пікання. Структу
ура стехіо
ометричнного ГА загалом
м
стійка до темп
ператури
и побли
изу 1200
0 ºС [3, 4]. Одннак в інтервалі
і
і
Н групи об’єдную
ються таа
1100–12200 ºС поочинаєтьсся дегідрроксилюввання: ОН
виділяю
ються із ГА
Г як мол
лекули Н 2О за реаакцією
2ОН– = О2–+ Н2О↑.
Внааслідок окрім
о
спіікання, яяке призвводить до
д зменш
шення по
очатковоїї
пористоості форм
мовки ГА
А, відбувається її розвиток, оскілььки утвор
рюютьсяя
порожни
ини (пуххирці), зап
повнені м
молекулаами води
и. Якщо ппарціальн
ний тискк
парів вооди в пуххирцях більший, аніж міц
цність пр
риповерхн
хневого шару,
ш
він
н
руйнуєтться, і парри води виходять
в
ь назовні [6].

Рис. 4.2. Пр
роривання приповерххневих пухирців, запо
овнених па рами води,
під чаас високоте
емпературнного спікан
ння: а – 120
00 ºС, б – 13350 ºС

Резуультатом
м є «віспяяна» моррфологія поверхніі (рис. 4.22) та змін
на хіміч-ного склладу керааміки внааслідок ввисокотем
мператур
рної реаккції [7]
Са10(РО
( 4)6(ОН
Н)2 → Саа10(РО4)6(ОН)
(
Н2О↑,
2–2х Ох□х + хН
в якій х ≤ 1, □ – вакансіяя, а утворрена дефектна стр
руктура – оксигід
дроксиа-патит (ізз залишкками гідр
роксильн
них груп)), ОГА; за
з триваллого відп
палюван-ня або зза дещо більших
б
температ
атур форм
мується оксиапат
о
тит, Са10(РО
( 4)6 О,,
ОА (х = 1), відпоовідно до
о реакції
Са10(РО4)6(ОН)2 → Са10(Р
РО4)6 О + + Н2О↑ .
За п
підвищен
ння темп
ператури
и до 1200
0–1300 ºС
С можлиивий розк
клад ОА
А
або ГА зза реакцііями [8]
та

Са10(РО
( 4)6О→
→2Са3(РО
О4)2 + Са4Р2О9
Са10(РО
( 4)6 (О
ОН)2→2С
Са3(РО4)2 + Са2Р2О7 + 2СаО
О + Н2О ↑.
↑
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Зазначені реакції, окрім температури, вельми чутливі до парціального
тиску парів води, РН О , в оточуючому середовищі. Області стабільності
високотемпературних ортофосфатів кальцію визначаються бінарною діаграмою стану СаО–Р2О7 [9,10]. На ній (рис. 4.3 а): С4Р – тетракальційфосфат С4Р2О9, αС3Р і α/С3Р відповідно α– та α/ форми трикальційфосфату
Са3(РО4)2, СаО – оксид кальцію, Рід(ина) – розплав. За таких концентрацій
компонентів і температур ГА формуватися не може, оскільки немає джерела гідроксильних груп (РН О = 0). Утворення ГА визначається потрійною діаграмою стану СаО–Р2О7–Н2О. Якщо в середовищі, в якому відбувається відпалювання суміші компонентів, РН О > 0, то може утворитися
ГА. Область стабільності ГА суттєво залежить, окрім температури та
концентрації, від значення РН О . На рис. 4.3 б показано, як змінюється
діаграма СаО–Р2О7, якщо РН О = 500 ммHg (1мм Нg = 1.33 · 102 Па). На
ній, окрім зазначених сполук, з’являються С2Р – пірофосфат кальцію
Са2Р2О7, продукт високотемпературного розкладу монетиту СаНРО4, та
Ап (ГА). Практичний інтерес має найпростіша ситуація спікання в повітрі
за атмосферного тиску. За нормального атмосферного тиску 760 ммHg,
температури 25 ºС і відносної вологості 50 % парціальний тиск парів води
становить 12 ммHg (1.6 · 103 Па) [11]. За таких умов рівноважний фазовий
склад можна знайти з рис. 4.3 г. Для РН О = 12 ммHg (горизонтальна переривчаста лінія на рис. 4.3 г) виходить, що в області температур
1150–1250 ºС, за якими зазвичай провадять спікання, рівноважною
є суміш ГА + СаО (наприклад, у точці А). Кількість СаО, утворена упродовж типових 1–3 год спікання, є малою та не завжди виявляється рентгенівськими методами. Водночас СаО є вельми небажаною домішкою
в керамічному біоматеріалі. Оксид кальцію інтенсивно взаємодіє з парами
води в повітрі СаО + Н2О→Са(ОН)2 з подальшою абсорбцією вуглекислого газу та утворенням нерозчинного карбонату кальцію СаСО3: Са(ОН)2 +
СО2↓ = СаСО3 [12]. Подібні реакції можуть також відбуватися з тілесною
рідиною після імплантування кераміки. Як Са(ОН)2, так і СаСО3 не
є біоматеріалами. Окрім того, вони мають більший об’єм, аніж СаО, та
призводять до значних внутрішніх напружень із можливим утворенням
мікротріщин, що погіршує механічні властивості кераміки. Звідси випливають два суттєві висновки. По-перше, для одержання щільної кераміки
ГА з відтворюваними механічними (і не тільки) властивостями спікати
формовки треба у вологій атмосфері. По-друге, численні механічні характеристики, повідомлені для керамік ГА, які погано узгоджуються, а нерідко й суперечать одна одній, значною мірою є наслідком спікання в неконтрольованих газових атмосферах.
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з цього та зменшення КІС у вологому середовищі на ∆КІС = 0.25 МПа м1/2,
із рівняння
∆σ = ∆КІС / Y·
автори [13] одержали зменшення міцності на згинання 23 МПа. Оскільки
експериментальне середнє значення зменшення міцності на згинання
у вологому середовищі було ∆σ = 24 МПа (рис. 4.6 б), то звідси випливало, що вимірювання ударної в’язкості та міцності на згинання добре
узгоджувалися.
Компресійну міцність σс визначили тільки для найбільш спеченої
кераміки (пресовка 6). Вона становила 798 ± 56 МПа, що коригує зі значенням 917±138 МПа, знайденим в іншій ґрунтовній роботі також для
майже повністю спеченої щільної кераміки [14].
Окрім миттєвого напруження, для біоматеріалів особливо важливою є
їхня здатність витримувати тривалі навантаження. Зменшення напруження у крихких оксидних матеріалах пов’язано з повільним (субкритичним)
ростом тріщини. Беручи до уваги, що швидкість (росту) тріщини
пов’язана з інтенсивністю навантаження (напруження) К1 як = АК1n ,
величину п, так звану експоненту росту тріщини, можна визначити із
залежності міцності від швидкості навантаження
ℓn σ = 1/(n + 1){ ℓn v + B},
в якій є середнє значення міцності за певної поперечної швидкості повзуна деформаційної машини, а В – стала [16]. Для добре спеченої кераміки 5
ця залежність знайдена для сухої та вологої атмосфер. Залежностям ℓn σ від
ℓn v для декількох значень відповідали прямі лінії з нахилами (тангенсами
кутів нахилу) 3.7·10–2 та 8.0 ·10–2 для сухої та вологої атмосфер. Прирівнюючи ці нахили до 1/(n+1), вирахували значення n = 26 та n = 12 для сухої та
вологої атмосфер. Обидва значення відносно дуже малі, що вказує на інтенсивний ріст тріщин, особливо у вологому оточенні кераміки.
Ґрунтуючись на одержаних результатах, у [13] зроблено такі висновки
для кераміки з густиною, близькою до теоретичного значення ГА:
а) модуль Юнга становить приблизно 117 ГПа; б) компресійна міцність
близька до 800 МПа; в) ударна в’язкість і міцність на згинання приблизно
1МПа·м1/2 і 115 МПа відповідно за сухої атмосфери; за вологої – величини
зменшуються на 25 %; г) вельми важливим є субкритичний ріст тріщин за
умов тривалого навантаження кераміки як у сухій, так і у вологій атмосферах: значення експоненти росту тріщини n є відповідно 26 і 12.
Зазначені результати були підтверджені, уточнені та доповнені у низці подальших споріднених робіт. Унаслідок для щільних керамік ГА уста-
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новленими вважають такі механічні характеристики [1]. Ударна в’язкість
не перевищує ~ 1,2 МПа·м1/2, енергія зламу 2,3 – 20 Дж/м2. Модуль Вейбула, який визначає розсіювання міцності на злам, у вологому середовищі
малий (~ 5–12), що характеризує кераміку як типовий крихкий матеріал,
а значить, низьку надійність імплантатів із нього. Міцності на згинання,
компресійна та на розтягування становлять 38–250 МПа, 120–900 МПа та
38–300 МПа відповідно. Модуль Юнга 35–120 ГПа, твердість по Віккерсу
3–7 ГПа.
Порівняння цих значень із відповідними для кісткових тканин
(табл. 1.3, 1.4 та 4.1) показує, що механічні характеристики щільної кераміки ГА, навіть майже теоретичної густини, за більшістю суттєво поступаються таким у твердій тканині. Переважно це пов’язували з необхідністю спікати порошкові пресовки за надто високих температур, за яких важко уникнути термічного розкладу чи фазових перетворень у ГА. Сюди
додавали також вплив мікроструктурного стану кераміки. Механічні
характеристики керамічного матеріалу загалом погіршуються зі збільшенням зерна в ньому. Це видно, наприклад, із міцності кераміки, яка визначається відомим співвідношенням Холла–Петча [17]
σ = σ0 + b·d-1/2,
в якому σ0 і b – сталі, а d – розмір зерна, який збільшується зі збільшенням температури спікання. У зв’язку з цим значну кількість робіт у подальших роках було пов’язано з дослідженнями впливу фізико-хімічних,
морфологічних і структурних характеристик вихідного порошку, а також
техніки пресування та умов відпалу на властивості кераміки, зокрема – на
її механічні характеристики. Як приклади наведемо застосування порошків: із різними попереднім кальцинуванням і морфологією наночастинок
[18, 19], різним відношенням Са/Р [20–22], одержаного через ліофілізацію
(сушіння виморожуванням) [22, 23], із суміші макро- та мікропорошку
[24], різною питомою поверхнею [25], частинок, покритих аморфним
шаром [26, 27], а також одержаних за різних концентрацій реагентів
[28, 29], надвисоких температур [6, 14, 30] і газових атмосфер [28, 31–33].
Характеристики кераміки помітно залежали також від способу формування порошків – одновісного [14, 34, 35], ізостатичного холодного чи гарячого пресувань [36–39].
4.1.3. Інтенсифікація спікання ГА
Ізостатичне пресування за різних модифікацій дозволило зменшити
температуру ущільненя, досягти майже теоретичної густини зі зменшенням розміру зерна в кераміці та дещо покращити її механічні властивості.
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Подальшого розвитку техніка ущільнення кераміки набула із застосуванням для спікання мікрохвильового випромінювання [40–42] та плазмоіскрового методу [43, 44]. Нагрівання формовок у традиційних муфельних
печах є інерційним і тривалим. Навіть за відносно високих швидкостей
нагрівання вихід на режим спікання триває декілька годин, причому при
температурах понад 950 ºС, коли інтенсифікуються процеси об’ємної дифузії, формовка перебуває десятки хвилин. За цей час відбувається не
тільки спікання частинок порошку, але й суттєвий ріст зерна. Мікрохвильове нагрівання є результатом вимушеного коливання іонів матеріалу
(пресовки) за дії мікрохвиль і відбувається практично миттєво та по
всьому його об’єму. На рис. 4.7 а показано температурні режими спікання
за мікрохвильового та традиційного нагрівань [40]. Якщо у першому
випадку пресовка перебуває за температур 950–1200 ºС не більше 15 хв
(із яких 10 хв – це спікання при 1200 ºС), то в іншому – майже 4 год (спікання – 2 год). На рис. 4.7 б порівняно ущільнення пресовок із різною
вихідною густиною за мікрохвильового та традиційного спікань. За однакових температур густина спеченої кераміки більша за мікрохвильового
відпалювання, аніж традиційного, що особливо помітно для значень
вихідної густини формовок понад 45 % (відносні густини визначали типово як відсоток густини ГА 3,156 г/см3). У мікрохвильовому режимі із
пресувань із високочистого термостійкого порошку І із одноманітних
видовжених гексагональних нанокристалів (форм-фактор 4), одержаного
гідротермальним методом, було вперше спечено полікристалічну кераміку
ГА з відносною густиною близько 100 % (> 99%) від теоретичної та прозору для хвиль оптичного діапазону [41]. Прозорою була також кераміка з
цього порошку, спечена за традиційного відпалювання. Ці результати
добре узгоджуються з одержаними для спечених нанопорошків із одноманітних нанокристалів гексагональної форми (форм-фактор 3.4), що мала
наслідком кераміку ГА з густиною приблизно 100 % ([40], розділ 3). Водночас непрозорою була кераміка за обох режимів спікання із формовок
порошку ІІ, одержаного гідролізом брушиту, який складався з неодноманітних видовжених нанокристалів ГА (таблиця 4.2) [41]. Якщо ж формовку було виготовлено з нанокристалічного ГА (середній розмір нанокристалів 35 нм), одержаного з водного осаду за нітратним синтезом поблизу
0 ºС, то після мікрохвильового спікання упродовж 5 хв одержано кераміку
з густиною 95 % , а за 15 хв – до 98 % від теоретичної. Однак таке збільшення густини не покращило механічні властивості, оскільки збільшився
середній розмір зерна в кераміці від 0.2 – 0.3 мкм (мікротвердість 5.6 ГПа)
до 0.5 – 0.6 мкм (5.9 ГПа) [42]. Розглянуті приклади показують визначальний вплив способу спікання та характеристик нанокристалів вихідних
формовок (порошків) на властивості керамічного продукту.
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Таб
блиця 4.22
Умоови проц
цесу та результа
р
ати спіка
ання нан
нокристаалічного
о ГА
Порошок

Пресуван
ння (МПаа)

Пр
роцес

І

350

ІІ

350

І
ІІ

350
350

Міікрохвил
льовий
Міікрохвил
льовий
Тради
иційний
Тради
иційний

Рис. 44.7. Кінетикка зміни тем
мператури
п
під час мікр
рохвильово
ого (1)
тта традицій
йного (2) сп
пікань

Температтура Трив
васпіканн
ня
ва(º С)
лістть,
хвв
1150
5

гальна
Зага
триввалість
відппалюванння, хв
220

Спечена
кераміка
к

Непрозора
Прозора
Непрозора

1150

5

220

1150
1150

5
5

2230
2230

Прозора

Ри
ис. 4.8. Залежність ущ
щільнення кераміки
к
ої густини ппресовки та умов
від вихідно
відп
палу. Мікроохвильове
спікання: 1 – 13300 ºС/10 хвв,
2 – 1200 ºС//10 хв; траддиційне спікання:
3 – 1300 ºС/2 год, 4 – 1200 ºС/2 год

Сутть метод
ду плазм
мо-іскроввого спіікання полягає
п
в тому, що доо
поперед
дньо-спреесованого порошкку ГА, од
держаного, наприиклад, із водногоо
синтезу,, у вакууумній кам
мері прикладають тиск (3
30–40 МП
Па) та пр
ропуска-ють силльний електрични
ий струм
м (700–800А). Сп
початку ппропускаають ко-роткочасний пулльсуючий
й сильноострумоввий електтричний розряд, а надаліі
за рахун
нок теплоової дії постійног
п
го струм
му велико
ої сили ппресовку
у стрімкоо
нагріваю
ють (50––60 º/хв). По доссягненні бажаної темперратури пресовку
п
у
спікаютьь упродоовж нетр
ривалого часу (5–
–10 хв в інтерваллі 900 – 1100
1
ºС),,
надалі ззнімаютьь напругу
у та тисск і одер
ржану кеераміку оохолодж
жують доо
кімнатноої темпеератури (100
(
º/хв)). Вважають, що прискоррене ущіільненняя
відбуваєється заввдяки ком
мбінації еелектрич
чного роззряду, ом
мічного нагріванн
-
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ня та пррикладен
ного тиск
ку. Елекктричний
й розряд очищає поверхн
ню поро-шинок ввід адсоррбованих
х газів і аактивізуєє їх. Акттивізованні поверх
хні набу-вають доодатковоої рушійн
ної сили ддля ущіл
льнення за
з резисттивного спікання.
с
Як прикклад навеедемо реезультати
и ущільн
нення пресовок Г
ГА після плазмо-іскровоїї обробкки упрод
довж 5 ххв за кожної температу
т
ури в інтервалі
і
і
85–11000 ºС (рис.. 4.9) [35
5]. Густин
на стрімко збільш
шуваласяя під часс відпалуу
при 850 та 900 ºС
С і досяггала майж
же теоретичної (9
99.6 %) ппри 950 ºС,
º що заа
традицій
йного сп
пікання звичайно
з
о досягаєється піссля відпаалу при 1300 ºС
С
[14].
Післля спікаання за вищих темпераатур густтина дещ
що змен
ншилася.
Якісно такий же
ж хід по
оказали ттемператтурні зал
лежностіі мікротввердості,,
модуля Юнга таа ударноїї в’язкоссті. Деякее зменшення гусстини та зазначе-них мееханічни
их харак
ктеристи
ик для високотемператтурних керамікк
пов’язую
ють із роозкладом
м частини
и ГА в β-ТКФ
β
і ТТКФ, яякі маютьь меншуу
густину, аніж ГА
А. Ударн
на в’язкіість післ
ля спікання при 9950 ºС сттановилаа
1/2
1.25 МП
Па·м , що налеежить доо найбіл
льших зн
начень ддля керам
міки ГА
А
традицій
йного спікання.
Загаалом, як уже зазн
началося (розділ 4.1.2),
4
пр
роцес укррупненняя зерна зіі
збільшен
нням тем
мператур
ри описуєється співввідношеенням Аррреніуса як
D = D + tK exxp −

Рис. 4.9. Залежність відносної густини
и
форм
мовки від температур
т
ри відпалу

,

Рис. 4.10. Залежність lnnDA = f (1/T
T) для ГА
під час спіікання

де п = 2––4, D0 – вихідний
в
й розмір ззерна, Т–
– температура спіікання, Q – енер-гія активвації, t і K – стал
лі для деяякої триввалості процесу,
п
а R – унііверсаль-на газовва стала. У варіан
нті lnDA = f (1/T)) це зазви
ичай пряяма лінія, кут на--
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хилу яккої до теемперату
урної осіі визначаає енергіію активвації спікання Q
[13, 14, 330, 45]. У зв’язку
у з активвованим ущільнен
у
нням за пплазмо-ісскровогоо
спіканняя графік цієї залеежності є іншим
м (рис. 4.10). Умоовно його можнаа
розділитти на три
и ділянк
ки. Перш
ша, за тем
мператур
р 850–9000 ºС, від
дображаєє
вельми слабкий ріст зер
рна, який
й пов’язу
ують із зерномеж
жовою дифузією
д
ю
[46]. Друуга ділян
нка є пряямою та п
показує стрімке
с
збільшен
з
ння розмііру зернаа
в інтерввалі 900––1000 ºС.. Енергіяя активац
ції, обраахована з нахилу
у прямої,,
становитть 184 кД
Дж/мольь. Це значчення від
дповідає енергії аактиваціїї дифузіїї
в ГА таа є дещоо меншим
м за значчення 23
34 і 239 кДж/мооль, знайдені дляя
більш високотеемперату
урного іінтервалу
у [7, 14].
1
На третій ділянціі
ується, причину
п
якого вбачають
в
ь
1000–1100 ºС рііст зернаа суттєвоо гальму
у зміні ккоефіцієн
нтів диф
фузії у звв’язку з дегідрок
д
силюваннням і чаастковим
м
термічни
им розклладом ГА
А [43].
У рруслі доссліджень властивостей кеераміки ГА
Г з велликою від
дносною
ю
густиною
ю та з еллектричн
ною акти
ивацією спікання
с
торкнем
мося робо
оти [47],,
в якій оодержаноо ГА з майже
м
теоретичн
ною густтиною 999,7 %. Вихідний
В
й
порошокк зі сфееричних частинокк ГА бу
ув результатом м
мокрого синтезуу
(за реакц
цією ней
йтралізац
ції Са(О Н)2 + Н3РО4, ро
озділ 3.11.), висуш
шуванняя
осаду роозпилюваанням і попередн
п
нього кал
льцинуваання (8000 ºС, 3 го
од). Зраз-ки порош
шку (таб
блетки) під тиском
м (20 МП
Па) спікал
ли нагрівванням у вакууміі
–
–2
(50 ºС/хвв, 0.6·10 Па) за дії
д сильн
ного пулььсуючого
о електриичного сттруму доо
1200 ºС. За цієї температтури зраазки витр
римували
и 10 хв, ддалі темп
пературуу
º
сттрум і тиск знімал
ли, а табблетку ох
холоджу-знижуваали до 6000 ºС (5 ºС/хв),
вали до кімнатноої темпер
ратури.

Рис. 4.111. Прозора надщільнаа кераміка ГА
з ви
исокою орієнтацією кристалів

Рис. 4.1
12. Дифраккційні карти
ини
від
в зрізів кеераміки
паралельно
п
о – а та перрпендикуляярно – б
до напр
ряму прикл аденого ти
иску.
Усі від
дбивання нналежать ГА
Г
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Спечена кераміка була прозорою в оптичному діапазоні. Пропускання
таблетки завтовшки 1 мм становило більше 70 % для довжини хвиль
понад 700 нм (рис. 4.11). Окрім цього, кераміка була сильно текстурованою. Це добре видно з дифрактограм зразків, які вирізано з кераміки
паралельно та перпендикулярно до напряму прикладеного тиску
(рис. 4.12). Для перших, поверхня яких співпадала з боковими площинами
гексагональної призми, було аномально посилено відбивання (002), а для
перпендикулярних, які співпадали з базовою площиною, – інтенсивність
відбивання (300). На жаль, механічні характеристики кераміки не визначено, і немає змоги порівняти їх з відомими для щільних керамік. Вона
складалася з високоорієнтованих крупних кристалів із середнім розміром
200 мкм × 25 мкм. Завдяки цьому кераміка призначалася для сепарування
біологічних молекул, оскільки призматичні площини ГА мають набагато
більшу адсорбційну ємність до протеїнів, аніж базові [47].
Відносно гірші механічні характеристики (порівняно з властивими
кістковим тканинам) щільної кераміки ГА (іноді з незначними вмістом
домішкових фаз та/чи відсутністю гідроксильних груп), одержаної методом спікання, не дозволяють застосовувати імпланти з неї в ділянках скелета зі значними навантаженнями, як-от штучні зуби чи кістки. Тому цей
матеріал пов’язують із двома напрямками. Практичний – розроблення та
використання не- та слабонавантажених імплантів, як-от елементів для
хірургії середнього вуха, для заповнення кісткових дефектів у оральній,
щелепно-лицевій і ортопедичній хірургії, а також покриттів на стоматологічних імплантах і металевих протезах. Академічний – подальше дослідження шляхів покращення функціональних (зокрема механічних) властивостей щільної кераміки ГА. Можливості в цьому напрямі, пов’язані
з оптимізацією морфологічних і структурних характеристик вихідного матеріалу та факторів спікання, за більшістю реалізовано. Тому наступне покоління більш ефективних кальцій-фосфатних біоматеріалів стало
результатом досліджень дисперсно-зміцнених керамік, бі- та поліфазної
кераміки, а також композитів, які містили полімерні та інші органічні
компоненти.

4.2. Зміцнення кераміки ГА
4.2.1. Зміцнення дисперсними частинками (срібла)
Значення ударної в’язкості в межах 1.1–1.2 МПа · м1/2, виміряні
в більшості досліджень механічних властивостей щільної кераміки ГА,
характеризують цей матеріал як маломіцний і крихкий. Поліпшення механічних характеристик дозволило б значно розширити застосування щіль-
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ної кераміки ГА, зокрема як матеріалу для фрагментів довгих кісток чи
штучних коренів зубів, які зазнають значних динамічних навантажень.
Одним із відомих і поширених методів зміцнення кераміки є введення
в її об’єм чужорідної фази як дисперсних частинок, пластинок, волокон чи
вусів. Інтенсивні дослідження у цьому напрямі щодо ГА розпочалися
з кінця 80-х років [45–59]. Як зміцнювачі були апробовані біопасивні
металеві частинки Ag [45, 53], волокна сплавів Hastelloy X і FeCr [48], сталі 316L і Ti [54, 55], порошки ZrO2 [47, 49, 57] і Al2O3 [58], пластинки
Al2O3 [50, 56], а також біоактивні вуса ГА [51, 52]. Розглянемо приклади
ґрунтовних робіт, в яких застосували три різновиди зміцнювачів: дисперсні частинки, волокна та вуса.
У роботі [53] досліджували властивості кераміки, зміцненої металевими частинками Ag. Вибір цих частинок пов’язали з низкою обставин.
Срібло як метал є пластичним, і частинки можуть шляхом перекривання
значно гальмувати розвиток тріщини. Срібло має більший термічний коефіцієнт розширення, ніж ГА. Значить, під час охолодження після спікання
у кераміці виникатимуть компресійні (а не розтягуючі) напруження. Між
Ag і ГА немає хімічної взаємодії навіть за високої температури та вологого середовища, яке потрібне для попередження дегідратації та розкладу
ГА (хімічні реакції, розділ 4.1.1). Зрештою, срібло відоме своїми антибактеріальними властивостями.
Порошки ГА (Са/Р = 1.62) і Ag2О змішували у дистильованій воді
упродовж тривалого часу в кульовому млині. Одержану суспензію сушили, просіювали та формували у зразки способом холодного ізостатичного
пресування. Зразки з різним вмістом срібла (0.5,10,20 і 30 об. %) спікали
за 1250 ºС упродовж 1 год у вологій атмосфері.
Частинки Ag були рівномірно розподілені в керамічній матриці та
розташовані на межах (стиках) зерен ГА. Вони загалом зменшували
модуль пружності кераміки (від 112 ГПа для ГА до приблизно 90 ГПа для
найбільшого вмісту Ag 30 об.%). Це позитивний результат із точки зору
медичного застосування матеріалу. Модуль пружності природної кістки
малий (7–25 ГПа [1, 4]). Імплант із високим значенням модуля призводить
до значної концентрації напружень і екранування навантаження на кістку.
Наслідком є атрофія (суттєве зменшення міцності) кістки та руйнування
міжфазової поверхні імплант–кістка [4, 60]. Високі значення пружного
модуля Al2O3 (380 ГПа) і ZrO2 (210 ГПа) є одним із суттєвих недоліків
у ортопедичному застосуванні цих матеріалів [1, 3, 4]. Міцність на згинання σ кераміки ГА, виміряна у низці робіт, знаходиться у межах
30–177 МПа [1, 3, 4]. У роботі [53] повідомлено значення близьке до
115 МПа, що добре узгоджується з міцністю кераміки ГА, одержаної
раніше за близьких умов [13].
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Удаарну в’яязкість і роботу зламу (руйнування), G Іс, покаазано наа
рис. 4.133; значен
ння GІс об
брахован
но за формулою
G ІС =

K Iс2
E

.

Рис. 4.133. Ударна в’язкість
в
(●)) та робота руйнуванн
ня (■) керам
мічних ГА тта Ag/ГА композитів

Мон
нолітна (одноф
фазна) керамікаа ГА мала мале значення
з
я
1/2
КІс = 0.770 МПа·· м , що
о свідчитть про кр
рихкий матеріал.
м
. Зі збілььшенням
м
вмісту Ag ударрна в’язк
кість збільшувал
лася, і для
д
найббільшого
о вмістуу
ла значеення для моноліттної керааміки в 3.5
3 рази..
30 об.% Ag переевищувал
Із енергеетичної точки зору, ттака зміц
цнена кераміка
к
зі знааченнями
и
1/2
КІс = 2,55 МПа· м та мо
одулем п
пружностті Е = 93 ГПа за ззазначен
ною фор-–2
мулою м
має велич
чину GІс = 67 Дж
ж·м , якаа майже удвічі
у
білльша за властиву
в
у
1/2
діоксидуу циркон
нію (КІс = 3.8 МПаа · м , Е = 380 ГПа).
ГП
Мехханізм зм
міцнення було вияявлено з поведінк
ки індентторної (зр
робленоїї
інденторром мікрротвердом
міру) тріщ
щини (ри
ис. 4.14).. Однофаазна керааміка ГА
А
показалаа транскрристалічний хараактер пр
роходжен
ння тріщиини (рисс. 4.14 а),,
що свідччило проо слабку
у залежніість в’язкості матеріалу ввід розм
міру йогоо
зерна. У зв’язку з цим тр
ріщини пеереважно
о розповссюджуваалися пряямоліній-но та раадіально від периферії ін
нденторн
ного укол
лу в ком
мпозиті. Тріщинаа
дещо відхиляласся при зу
устрічі ((огинала)) частинк
ки Ag (яяк на ділььниці А,,
рис. 4.144 б). Часстинки таакож спррияли гассінню тріщини і при цьом
му частоо
пластичн
но розтяггувалися (рис. 4.114 в).
Оціінюванняя показал
ло, що ви
ипадки відхилен
в
ня (огиннання) сттановили
и
не більш
ше 30 % навіть у керам
міці з наайбільши
ими вмісттом Ag, так щоо
основни
им механ
нізмом зміцненн
з
ня армовваної кер
раміки ббуло бло
окуванняя
тріщини
и [61] аж
ж до повн
ної її зуп
пинки пл
ластично-деформоованими
и частин-ками Agg (ділянкаа Б, рис. 4.14 б).
Зазн
начені реезультати
и можна доповнитти одерж
жаними ддещо раніше [45],,
оскільки
и обидві роботи [45, 53] виконан
но за вел
льми блиизьких умов.
у
Наа
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рис. 4.155 показан
но залежн
ності серреднього розміру зерна DA в керам
міці післяя
спіканняя упродоовж 4 го
од за різн
них темп
ператур Т як lnD
DA = f (1
1/T). Цю
ю
залежніссть для монолітн
м
ої керамііки ГА умовно
у
ро
озділяютть на три
и ділянки
и

Рис. 4.1
14. Транскр
ристалічний
й характер руйнуванн
ня керамікии ГА – а;
оггинання – А та гасінняя інденторнної тріщини
и Б у компо
озиті 30 об. % Ag/ГА – б;
зами
икання тріщ
щини пласттично-розттягнутою ча
астинкою A
Ag – в

Н першій
й, відноссно низьк
котемпер атурній, ріст зер-(як у [433], розділл 4.1.3). На
на незнаачний. На
Н другій
й, за серредніх теемператур
р, залежнність бли
изька доо
лінійноїї, а на третій,
т
високоте
в
емператур
рній, збіільшенняя зерна з темпе-ратурою
ю гальмуєється. Ви
икористоовуючи рівняння
р
Арреніууса та нах
хил пря-мої залеежності, знайдено
з
о енергію
ю активац
ції дифузійного роозростан
ння зерен
н
у інтерввалі 1000–1200 ºС
С як 151 ккДж/молль. Це зн
начення ннижче за енергію
ю
активаціії об’ємн
ної дифу
узії під час ущіл
льнення ГА за пплазмо-ісскровогоо
спіканняя 184 кДж
ж/моль [43]
[
(роздділ 4.1.3)) та 234–2
239 кДж
ж/моль – у такомуу
ж темпеературном
му інтерввалі за тррадиційного спікаання [7, 113]. Однаак якісноо
характерр залежн
ності велььми подіббний (ри
ис. 4.10 і 4.15). Зм
меншенн
ня енергіїї
активаціії на треттій ділянц
ці пов’яззують, якк і в [7, 31
1], із дегіідроксилю
юванням
м
та часткковим роззкладом ГА за ви
исоких теемператур
р. Резулььтати дляя зміцне-ної керааміки дещ
що відріззняютьсяя від одер
ржаних для
д моноолітної (б
без зміц-нювача)). Значен
ння DA нижчі
н
за всіх тем
мператур
р спіканння. Окрім
м цього,,
відсутняя третя сттадія, на якій відббуваєтьсяя гальмув
вання прроцесу ро
озростан-ня зерен
н, а саме: пряма залежністть пошир
рюється і на високкотемпер
ратурний
й
інтервалл. Нахил прямої менший,
м
що дає меншу
м
енергію аактивації процесуу
росту зеерен 121 кДж/мол
к
ль в інтеррвалі темп
ператур 1100–12550 ºС (рис. 4.15).
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Повверхні злааму моно
олітного ГА та ко
омпозиту з 10 об.%
% Ag пок
казано наа
рис. 4.166 а,б; оби
идва матееріали сп
печено пр
ри 1200 ºС
С, 1 год. У обох випадках
в
х
злам від
дбувся мееханізмом
м розщеп
плення. У композиті тріщ
щина розвиваласяя
уздовж п
поверхні між ГА та Ag, заалишаючи частинку на повверхні (б
білі місцяя
на рис. 44.16 б) аб
бо витягу
уючи її (п
показано стрілкою
ю А на риис. 4.16 б)). У жод-ному вип
падку частинка Ag
A не булла зламана. Тріщин
на обходдила части
инки Ag,,
тобто зм
міцнення відбувал
лося мехаанізмом огинання
о
тріщини .

Рис. 4..15. Залежн
ність серед
днього
розміру зеерна від температури
и спікання
упродоввж 4 год.
○ – монол
літний ГА,
● – композит 10
1 об.% Ag//ГА

Рис. 4..17. Схема механізмівв зміцненняя
ударної
у
в’я
язкості керааміки
коротким
ми волокнаами

Рис. 4.166. Зображен
ння поверххонь зламанної керамікки: а – одно
офазний ГА
А; б – композит із ГА
та частинок Ag
A концентр
рацією 10 ооб.%. Білі плями
п
– кри
исталізованні частинки
и Ag
після охолоджен
о
ня від темп
ператури сп
пікання
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Відносна густина монолітної кераміки була високою, 98 %, а залишкову пустоту утворювали мікропори розміром 0.2–0.5 мкм, рівномірно
розподілені в кераміці (чорні точки на сколотій поверхні рис. 4.16 а). Відносна густина композиту була меншою, 90 %, а пори – загалом більшими,
0.2–0.5 мкм (рис. 4.16 б). Звертають увагу ще більші пори розміром
1–2 мкм. Вони сполучені з частинками Ag і зазвичай містили їх у собі
(показано стрілкою Б на рис. 4.16 б). Найбільш імовірно, що ці пори утворилися внаслідок охолодження від температури спікання розплавлених
частинок Ag в композиті. Як і в роботі [53], тріщини, утворені індентором
для вимірювання твердості, огинали низку частинок і нарешті зупинялися
перед відносно видовженими скупченнями (об’єднаннями) із частинок Ag.
За результатами робіт із зміцнення кераміки ГА частинками Ag зроблено такі висновки [45, 53].
1. Помітний розклад матриці ГА на споріднені кальцій-фосфатні фази починається за вмісту частинок Ag понад 20 об.%.
2. Ударна в’язкість збільшується за збільшення вмісту зміцнювача та
для 30 об.% Ag у 2.5 рази перевищує значення монолітної кераміки ГА,
а робота зламу вдвічі більша за значення для корунду.
3. Основним механізмом зміцнення є відхилення тріщини та її блокування частинками Ag.
4. Механізм блокування починає переважати за високих концентрацій зміцнювача, коли утворюються видовжені об’єднання частинок Ag.
4.2.2. Зміцнення волокнами (нержавіючої сталі, титану та корунду)
Одним із важливих результатів дослідження дисперсно-зміцнених
керамік було виявлення суттєвої взаємодії тріщини зі зміцнювачами
видовженої форми (як-от об’єднаннями частинок Ag) за їх високої концентрації (розділ 4.1.1). Із значної кількості робіт із зміцнення кераміки
ГА видовженими частинками [1, 48, 50, 54–56, 59, 60] розглянемо дві
знакові, в яких застосували волокна різної природи – нержавіючу сталь,
титан і корунд [54, 55].
Серед матеріалів, які поширені в ортопедії та ортодонтології (частина
дентальної медицини), корунд Al2O3 вважають найбільш хімічно пасивним, тобто біоінертним. У роботі [54] як зміцнювач застосували волокна
Al2O3 діаметром 10 мкм і завдовжки 0.5 мм. Ті та його сплави широко
відомі в медицині, що першочергово зумовлено високими механічними
характеристиками, корозійною стійкістю та біосумісністю цих матеріалів.
Волокна титану мали діаметр 50 мкм і довжину 1–1.5 мм. Сплави на основі заліза також добре відомі в медицині. Застосували волокна хромонікелевої нержавіючої сталі марки 316L (Fe33Cr8NiMo) діаметром 50 мкм
і завдовжки 1–1.5 мм.
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Пресовки виготовляли з вмістом волокон 10 та 20 об.% щодо ГА,
а також із одного ГА, як стандартні зразки, способом одновісного пресування з подальшим холодним ізостатичним пресуванням. Спікали за традиційної процедури або шляхом гарячого ізостатичного пресування (ГІП)
за температур 900 і 1000 ºС та тиску 100 МПа. Температура традиційного
спікання 900, 1000, 1100, 1200 ºС упродовж 1 год. (Принципові схеми
таких відпалів показано на рис. 4.1).
Щільність одержаних керамік вельми залежала від методу спікання.
Якщо відносна густина кераміки з 20 об.% волокон сталі 316L за традиційного спікання була 56 %, то після ГІП вона зросла до 97 %, і волокна
були щільно інтегровані в матрицю.
Ключовим питанням роботи було вияснення впливу волокон на розклад ГА за високих температур. У вихідних матеріалах (без зміцнювачів)
після відпалу при 1200 ºС не утворювалися домішкові фази чи продукти
розкладу ГА. Однак у композитних матеріалах після традиційного спікання виявили деяку кількість ТКФ. Ступінь розкладу ГА залежала від типу
волокна, його вмісту, газової атмосфери та її тиску упродовж спікання.
Щодо утворення споріднених фаз у кераміках, температура розкладу Тр
задовольняла залежності
Тр (ГА/316L) < Тр (ГА/Ті) < Тр (ГА/Al2O3) < Тр (ГА),
а продуктів розкладу в кераміках, одержаних методом ГІП, не було виявлено. Унаслідок у роботі [54] дійшли висновку, що ГІП є кращим способом ущільнення керамік із волокнами як зміцнювачами, оскільки продукує композити високої щільності та без високотемпературних фаз розкладу ГА.
Подальша робота [55] була розвитком розглянутої [54] із тієї ж лабораторії. Основною досліджуваною проблемою в ній були процеси взаємодії зазначених волокон із матрицею ГА. Пресовки виготовляли як і в попередній роботі [54] та ущільнювали за традиційним спіканням (1000 ºС,
1 год) і способом ГІП (1000 ºС, 100 МПа, 1 год 20 хв).
Відомі чотири основні механізми зміцнення кераміки короткими
волокнами [59]: витягування волокон (із матриці), відхилення тріщини
волокнами, місткове перекриття (блокування) тріщини волокнами та руйнування міжфазного зв’язку (між волокном і матрицею) (рис. 4.17). Для
просування тріщини необхідно витратити деяку енергію на подолання перешкоди, пов’язаної з волокнами. Внаслідок запас енергії за рахунок
зовнішнього напруження дедалі зменшується і стає меншим за необхідний
для подолання чергового потенційного бар’єру: тріщина зупиняється.
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Рис. 4.188. Керамічн
ні композитти після траадиційного
о спікання – а, а/ і в, в / та ГІП – б,, б/ і г, г/.
Композитт ГА – 20 об
б.% Ті: мікрооструктураа – а,б і диф
фузійна зонна поблизу
/ /
межі компонентів – а ,б . Компоозит ГА –20
0 об.% Al2O3: мікрострууктура – в,г
і дифузійна зона пооблизу меж
жі компонен
нтів – в/,г/
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Мікроструктура кераміки значно залежала від способу спікання. Композит із волокнами Ті за традиційного спікання був пористим, а сусідні
зерна часто з’єднувалися волокнами, тобто у разі механічних випробувань
зміцнення було б пов’язано з механізмом блокування тріщини (рис. 4.18 а)
[55]. Кераміка ГІП мала густину, близьку до теоретичної, та щільно впечені волокна (рис. 4.18 б). Близькою за мікроструктурою була й кераміка
з волокнами сталі 316L. На відміну композити з волокнами корунду були
високощільними як після традиційного спікання, так і ГІП (рис. 4.18 в,г).
Автори [55] звертають увагу, що ця відміна могла бути пов’язана не тільки зі зміною природи, але й зі значно меншим розміром волокон Al2O3
(діаметр 10 мкм, довжина 0.3–0.5 мм) порівняно з волокнами Ті (50 мкм ×
0.7–1.3 мм). Найбільш вагомий результат витікав із взаємодії волокон
і матриці упродовж спікання. Мікроелементний аналіз показав, що в кераміці за традиційного спікання навколо волокна Ті утворилася дифузійна
зона внаслідок як дифузії титану в ГА, так і кальцію та фосфору в титан
(рис. 4.18 а/). Дифузійна зона в композиті, одержаному за ГІП, була помітно меншою (рис. 4.18 б/). У системі ГА–сталь 316L дифузійна зона була
значно більшою, однак утворилася внаслідок тільки дифузії атомів зі сталі
в ГА. Суттєво відрізнялися результати на межі волокно Al2O3–матриця
ГА. У обох випадках спікання дифузійна зона була вельми вузькою
(рис. 4.18 в/,г/). Загальну картину показано на рис. 4.19. Внаслідок зроблено такі висновки.
1. Щільність керамічного композиту ГА–зміцнювач із волокна можна регулювати зміною характеристик волокна та процедурою спікання.
2. Комбінація – природа матеріалу, геометрія зміцнювача та спосіб
спікання – визначає процеси дифузії на межі компонентів і взаємодію між
ними, а значить, і механізм зміцнення композиту.
Геометрія волокна має також значний вплив на біологічну поведінку
композиту. Тонкі волокна у випадку поступового розчинення ГА та їхнього виходу за межі залишкової керамічної матриці можуть спричинити розвиток запальних (навіть канцерогенних) процесів. Вважається, що безпечними для медичного застосування є волокна завдовжки не більше 10 мкм і
не тонші за 1 мкм (критерій Стентона–Потта) [62, 63]. Ця обставина накладає додаткове обмеження на характеристики волокон як зміцнювачів.
4.2.3. Зміцнення ниткоподібними кристалами (вусами) ГА
Численні роботи із введення в кераміку ГА чужорідних частинок різної природи та форми призводили до деякого поліпшення її механічних
характеристик. З іншого боку, цей здобуток стикався з проблемою біосумісності зміцненої кераміки. Біосумісність є широким поняттям, яке загалом визначає сприйняття імпланту поверхнею тканини. Біосумісність

РОЗДІЛ 4. Керамічні кальцій-фо
осфатні маатеріали __________
_
____________________
_______ 99
9
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рівні 15–30 мкм за рік. Унаслідок, після деякого часу імплантації, зміцнювачі композиту оголюються від матриці, стикаються з живою тканиною і,
за Стентоном і Поттом для тонких і довгих волокон [62, 63], можуть
викликати негативні реакції. У зв’язку з цим логічними та послідовними
стали роботи зі зміцнення кераміки ГА ниткоподібними кристалами
(вусами) ГА [51, 52].
Такі вуса не можуть бути шкідливими для організму, оскільки
у хімічному відношенні являють собою біосумісний ГА. Навіть у випадку
проникнення у живу тканину вусів небезпечної форми вони будуть поступово розчинятися, а утворені частинки Са2+, РО43–, ОН– та (нерідко) СО32–
є безпечними та корисними для регенерації тканини.
Вуса одержали методом гідротермального синтезу [64] (розділ 3.3).
Вони мали діаметр в інтервалі 1–4 мкм, форм-фактор 5–35, відношення
Са/Р = 1.66 або 1.60 і невелику кількість домішок карбонатних іонів СО32–.
Ізостатично спресовані (350 МПа) формовки з порошку ГА та його суміші
з 10, 20 та 30 % вусів ГА були ущільнені за традиційного спікання, гарячого пресування та методом ГІП за температур 1000–1400 ºС упродовж
3 год.
Спікання формовок за відсутності тиску дало пористу кераміку з посередніми механічними характеристиками. Композити гарячого пресування мали дещо більшу (на 40 %) ударну в’язкість, аніж однофазна кераміка
ГА. Помітно кращі характеристики мали композити після ГІП (1000, 1050
та 1100 ºС, тиск 190 МПа, 2 год). Їхня відносна густина була в межах
97–99.5 %, а ударна в’язкість 1.4–2.0 МПа ·м1/2. В усіх випадках вуса були
присутні в спеченій кераміці. Окрім однофазної кераміки ГА, в усіх композитах знайшли невеликі кількості (< 5 %) β-ТСР. Результати ущільнення
та ударну в’язкість керамік показано на рис. 4.20. Ударна в’язкість композитів помітно переважала значення для незміцненої кераміки ГА. Ефект
зміцнення поступово зменшувався зі збільшенням пористості кераміки.
Найбільші значення відносної густини та ударної в’язкості мали композити із вмістом вусів 10–30 % після ГІП: вони були майже повністю ущільненими, а їхня ударна в’язкість була на 100 % вищою за значення для
однофазної кераміки ГА; як і в попередніх роботах (розділ 4.1.2), це свідчить про переважну залежність ударної в’язкості від густини кераміки.
Вуса давали внесок у зміцнення, якщо після спікання були присутні
у композиті (рис. 4.21 а). Однак після спікання за високих температур
вони зникали (розпадалися). Замість них за температури спікання, вищої
за деяку, утворилися рівновісні зерна (рис. 4.21 б), і як наслідок
пов’язаного з вусами зміцнення кераміки не спостерігали. Ці критичні
температури становили 1150 ºС для звичайного спікання, 1000 ºС – для
гарячого пресування та вищу за 1100 ºС – для ГІП.
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в
і пористість
п
ккерамік із вмістом
в
вуссів 0–30 % зза різних процедур
Рис. 4.200. Ударна в’язкість
спікаання. ▲ 10 % вусів – традиційне
т
е спікання, ○ 10–30 % вусів – гаряяче пресуваання,
■ 20–30 % вусів – ГІП. Заштриххована діляянка – однофазна керраміка ГА.
Для вусів значення Са/Р
С
=1.66

Рис. 4.211. Композитт із 20 % вуссів ГА післяя гарячого пресування
п
я за а – 10000 ºС (2 год, 30 МПа)
та б – 10550 ºС (1 год
д, 30 МПа)

Рисс. 4.22. Морфологія вуусів ГА: з Саа/Р = 1.66 а – до терм
мообробки,, після відпалу
(1100
0 ºС, 1 год) б – в повітр
рі та в – в аргоні;
з Са/Р = 1.6
60 г – після відпалу (1100 ºС, 1 го
од) в повітррі
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Досліджено високотемпературні процеси, які спричинили термічний
розпад вусів. Усі вуса зберігали форму після відпалу в повітрі за
1100–1200 ºС упродовж 1 год і в атмосфері аргону за 1000–1100 ºС, 1 год.
Поверхня вусів була гладкою до відпалу (рис. 4.22 а), однак після нього на
ній утворилися рівновісні зерна β-ТСР. Ефект був сильнішим для вусів
з меншим значенням Са/Р (1.60 замість 1.66) і за їх відпалу в аргоні, а не
в повітрі (рис. 4.22 б-г). Звідси виходить, що самі вуса були морфологічно
стійкими за зазначених умов спікання за виключенням процесу за
1300–1400 ºС. Однак вуса, що були впроваджені в матрицю ГА, зберегли
форму тільки за помірних умов спікання. Причину цього вбачають у рості
зерен матриці та її взаємодії з вусами, частково зумовленою різними
значеннями Са/Р для матриці та вусів. Неоднаковий розклад вусів у різних
атмосферах пов’язують із відсутністю парів води в атмосфері аргону та
деякою її концентрацією в повітрі; пари води необхідні для попередження
розкладу ГА (розділ 4.1.1).
Внаслідок у роботах [51, 52] дійшли таких висновків. Найкращі
механічні властивості досягаються для композитів ГА/вуси ГА, які виготовлено методом ГІП за 1000–1100 ºС (2 год, 190 МПа). Досягнуто ущільнення 97–99,5 % та ударної в’язкості 1.4–2.0 МПа ·м1/2, що майже удвічі
перевищує значення за переважної більшості інших зміцнювачів.
Однак наголошується, що зміцнення пов’язано не тільки з вусами, але
й із мікроструктурою композиту; за високих температур спікання, коли
вуса розпадаються, зміцнення відбувається переважно за рахунок мікроструктури композиту (зокрема високої щільності).
4.2.4. Можливі напрями подальшого зміцнення
композитів на основі ГА
Подальше зміцнення керамічних композиційних матеріалів на основі
ГА пов’язано з вирішенням двох основних проблем, які було виявлено
в попередніх роботах (розділ 4.2). Це переважно слабке зчеплення
зміцнювача з матрицею та утворення дефектів (зазвичай – тріщин) у спеченій матриці.
Проблему зчеплення досліджено слабо. Взаємодія на міжфазній межі
зміцнювач–матриця може посилитися після взаємної дифузії частинок
зміцнювача в матрицю та матриці у зміцнювач з утворенням міжфазної дифузійної зони. Такі процеси спостерігали в системах сталь 316L/ГА та
Ті/ГА [54]. Однак дифузія кальцію в зміцнювач призводить до зменшення
відношення Са/Р у поверхневих шарах ГА, які межують зі зміцнювачем.
Внаслідок утворюються споріднені фосфати кальцію з Са/Р < 1.67 (ТКФ
та/або ТТКФ) і/чи хімічні сполуки (наприклад, СаТіО3 [65]). Такі фази змінюють як механічні властивості композиту, так і його біологічну поведінку.
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Проблема утворення тріщин випливає із типово надто різних коефіцієнтів термічного розширення α у зміцнювача та ГА. Коефіцієнт α для ГА
становить уздовж осей та ̅ відповідно αа = 13·10–6К–1 і αс = 17·10–6К–1
[66, 67]. Така різниця призводить до виникнення тріщин навіть у однофазних (особливо – крупнокристалічних) кераміках ГА під час їхнього охолодження від температур спікання. Значення α, наприклад, для волокон
вуглецю, які останнім часом досліджуються як зміцнювані [59], знаходиться в межах (0.1–1.0) ·10–6К–1. Різниця щодо значень для ГА в десятки
разів, а то і на порядки, призводить до розвитку значних напружень і, як
наслідок, виникнення тріщин у спеченому композиті у процесі його
охолодження [68].
Проблема виникнення тріщин, здавалося б, вирішується застосуванням ГІП, оскільки композити після ГІП є щільними (нерідко – повністю)
та бездефектними (розділ 4.1.3). Однак цей шлях не вирішує проблему.
ГІП є відносно ускладненою, енергоємною та дорогою процедурою, так
що якісні та бездефектні композитні матеріали, вироблені з застосуванням
ГІП, навряд чи будуть широко доступними.
Більш перспективним видається напрям, який ґрунтується на зміцненні міжфазової поверхні зміцнювач–ГА (що активізує механізми зміцнення, рис. 4.17) та мікроструктурній модифікації матриці. Так, функціоналізація поверхні волокон вуглецю хімічно активними радикалами, зокрема –
гідроксильними групами, призвела до зміцнення міжфазової поверхні
(а значить, і) композиту [69]. Запропонована ідея зменшення градієнта
значень α внаслідок нанесення на зміцнювач тонких шарів фосфатів кальцію [69]. Досліджено композити з волокнами вуглецю, на які було осаджено тонкий шар піролітичного вуглецю. У спеченому композиті ГА з
такими гібридними волокнами тріщини не виникали [59, 69]. Практично
відсутні роботи, в яких би зміцнення досліджували за інтенсифікованого
спікання (розділ 4.1.3). Мікроструктурний стан матриці вельми змінюється за застосування нанопорошків із частинок різної геометрії (розділ 3.5).
Широкі можливості можуть відкритися за застосування порошків іоннозаміщеного ГА. Так, кераміка із магній-заміщеного порошку ГА не мала
тріщин навіть за традиційного спікання, а ударна в’язкість збільшилася до
2.7 МПа ·м1/2 [70].
Із викладеного в розділі 4.2 випливає, що проблеми зміцнення керамічних композитів на основі ГА потребують подальшого всебічного дослідження. Лабораторні способи, які буде розроблено на ґрунті нових наукових результатів, послужаться до розвитку передових технологій виробництва зміцнених композитних матеріалів на основі ГА, які надто потрібні
для широких медичних застосувань.
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Розділ 5
ДВО- ТА ПОЛІФАЗНІ ФОСФАТИ КАЛЬЦІЮ
5.1. Вступ
Імпланти з ГА переважно застосовують як довгострокові, оскільки ГА
слабо розчиняється у тілесній рідині. Для заліковування та реконструкції
дефектів матеріали імплантів повинні мати більшу розчинність, аніж ГА.
У низці споріднених фосфатів кальцію таким є β-ТКФ. Однак апробації
показали, що розчинність β-ТКФ є надлишковою для цього. Введення іонів
кальцію та фосфатів за рахунок розчинення імпланту має бути співрозмірним із зародженням і ростом нової кісткової тканини. Задовільним виявився варіант із дво(бі)фазного матеріалу, що містить ГА та β-ТКФ. Перший
компонент відіграє роль досить стабільного каркасу, коли другий розчиняється. Численні експериментальні дослідження показали, що для значної
частини модельних кісткових дефектів найкращим співвідношенням фаз є
60 мас.% ГА та 40 мас.% β-ТКФ. Однак клінічні апробації свідчать, що
оптимальними є результати, коли для лікування певного кісткового дефекту застосовується матеріал зі своїм співвідношенням фаз. Розповсюджені
біфазні імплантаційні матеріали переважно є керамічними.
Повчальною є історія відкриття ортофосфатів кальцію як біоматеріалів. Albee ще у 1920 р. повідомив про успішне застосування фосфату
кальцію (який він вважав трикальцій-фосфатом) для реконструкції кісткового дефекту людини [1]. Однак пройшло понад 50 років, перш ніж до
фосфатів кальцію повернулися знову. У 70-х роках Nery та інш. застосували кальцій-фосфатний матеріал для заповнення хірургічно-утвореного
кісткового дефекту [2], а Dennissen випробував щільні циліндри з ГА як
зубні корені [3]. У цей час було введено термін «біфазний фосфат
кальцію, БФК» (biphasic calcium phosphate, BCP), а також установлено, що
матеріал Albee був насправді одним із БФК, а саме: сумішшю 20 % ГА та
80 % β-ТКФ. У роботах Aoki та інш. [4], Jarcho [5] та de Groot [6] було
розроблено основні методи синтезу та препарування фосфатів кальцію.
Le Geros зі співр. [7] показали, що біоактивність кераміки БФК визначається співвідношенням ГА/β-ТКФ в ній. Роботи Daculsi зі співр. [8, 9],
а надалі низки інших дослідників [10, 11], призвели до розширення фазо-
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вого (поліфазного) складу та співвідношення компонентів у біоматеріалах
на основі ГА, а також їхнього виробництва та комерціоналізації як замінників кісткової тканини для стоматологічних, ортопедичних і інших
медичних застосувань.

5.2. Одержання
Розроблено багато методів і способів одержання ортофосфатів кальцію, що містять декілька фаз. Розглянемо найбільш поширені з них і
декілька новітніх, на яких ґрунтується виготовлення низки біоматеріалів
третього покоління.
Усталеним способом виготовлення кераміки БФК є спікання кальційдефіцитного ГА (1.5 < Ca/P < 1.67) за температур понад 800 ºС [6, 7]. За
таких умов відбувається розклад КДГА, наприклад, за реакцією (якщо
х = 0.5)
2Са9.5(НРО4)0.5(РО4)5.5(ОН)1.5 = Са10(РО4)6(ОН)2 + 3Са3(РО4)2 + Н2О↑
на стехіометричний ГА та β-ТКФ. Для одержання керамічного продукту
порошкові пресовки КДГА зазвичай спікають при 1100–1150 ºС. Властивості кераміки суттєво залежать від характеристик вихідного порошку та
умов спікання. Цей взаємозв’язок всебічно досліджено у численних роботах [10].
Інший відомий метод ґрунтується на високотемпературній реакції
синтезу, внаслідок якої формується БФК. Вихідними реагентами у необхідних співвідношеннях можуть бути ДКФД і СаСО3, ТКФ і Са(ОН)2 або
МКФА і СаСО3. Вони застосовуються як суміші порошків або шихта,
попередньо одержана внаслідок іншої процедури, зокрема – водного
синтезу [12]. При цьому, зазвичай, застосовують високочисті хімікати.
Розроблено також способи синтезу БФК із натуральної сировини, як-от
кісток деяких тварин, коралів чи навіть шкаралупи яєць.
Ще один високотемпературний метод ґрунтується на термічному
розкладі сполук. Нестехіометричний ГА розкладається з утворенням
α-ТКФ за температур понад ~ 1300 ºС та низького парціального тиску
парів води. Відпал утвореного продукту за нижчих температур
1100–1200 ºС призводить до переходу α-ТКФ в β-ТКФ із одночасним спіканням зразка. Залежно від температури, формується БФК із α-ТКФ або
β-ТКФ. Однак склад продуктів має посередню поновлюваність. До того ж,
окрім компонентів БФК, можуть утворюватися домішкові фази, як-от
СаО, ТТКФ чи Са2Р2О7, які небажані в біоматеріалі або значно змінюють
його властивості (розділ 4.1).
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До новітніх і перспективних зараховують способи одержання БФК із
одного вихідного компонента – АФК (Са/Р = 1.5) [13]. Під час нагрівання
(відпалу) АФК кристалізується в інтервалі 650–700 ºС з утворенням метастабільної фази –ТКФ, яка за складом і структурою відповідає високотемпературній фазі α-ТКФ. В інтервалі 800–900 ºС –ТКФ переходить
у β-ТКФ. Співвідношення –ТКФ/β-ТКФ у цьому інтервалі залежить від
характеристик вихідного АФК (умов його синтезу та препарування) й
умов термообробки. Унаслідок одержують ФК із двох трикальційфосфатів, БТКФ. Апробації БТКФ показали його перспективні біомедичні властивості [14].
Трифазні біоматеріали із ГА, α-ТКФ і β-ТКФ одержано гідротермальним синтезом і оригінальним способом, який є комбінацією водного синтезу та мікрохвильового нагрівання [15]. Співвідношення між трьома
фазами у продукті мікрохвильової обробки порошку з осаду переважно
залежить від рН під час осадження із розчинів Са(ОН)2 і Н3РО4. Задаючи
значення рН у водному синтезі, одержують трифазні фосфати кальцію
з потрібним співвідношенням компонентів.
Бі-, три- та поліфазні керамічні ортофосфати кальцію можна також
одержати шляхом спікання зразків із інгредієнтних порошків, змішаних
у бажаній пропорції. Однак численні роботи показали, що такі зразки
спікаються гірше, ніж із кальцій-дефіцитних, кераміка має мікроструктурні неоднорідності, а співвідношення фаз часто не відповідає заданому
та погано поновлюється.
Перелік поліфазної біокераміки значно розширився після потужного
фронту робіт із вивчення впливу домішкових елементів (перш за все –
біогенних) на структурні особливості та властивості ГА, β-ТКФ і α-ТКФ.
Іонні заміщення у структурах зазначених фаз призвели як до набуття вже
відомими біоматеріалами нових функціональних властивостей, так і до
збільшення кількості фаз у них за рахунок взаємодії ортофосфатів кальцію
з домішками [10].

5.3. Структура та основні функціональні властивості
Розглянемо біфазну кераміку БФК (ГА + β-ТКФ) як типову та
найбільш вивчену. Як зазначалося, зазвичай її одержують шляхом відпалу
(спікання) пресовок із порошків КДГА. Співвідношення фаз переважно
залежить від характеристик порошку та умов (температура, тривалість,
атмосфера) спікання. Чим менше значення Са/Р у КДГА в інтервалі
1.5 < Ca/P < 1.67, тим більший вміст β-ТКФ порівняно до ГА. Вища
температура та більша тривалість спікання призводять до більш крупнокристалічних продуктів. Атмосферою спікання є помірковано вологе
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вих карббонатів. ВиявленВ
ня такихх частинок дозво
оляє уточчнити знаачення Са/Р
С
проддукту та вивчати
и
поверхн
неві та ґраткові рееакції підд час наггрівання, термооббробки таа спікан-ня зразкків, які можуть суттєво вплинутти на фу
ункціонал
альні влаастивостіі
кераміки
и.

Р
Рис. 5.1. Ди
ифрактограами від: а – ГА, б – β-ТТКФ і в – БФ
ФК (НА/ β-ТТКФ = 50/40
0)

Рис. 5.2.. ІЧ-спектри
и від: а – ГА
А, б – β-ТКФ
Ф і в – БФК (НА/β-ТКФ = 60/40)
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Одн
нією з визначаль
в
ьних харрактеристтик біок
кераміки є її пор
ристість..
Оптималльною є структу
ура пори
истості як
я у кор
ртикальнної чи губчастої
г
ї
кісток. Ц
Ці тверді тканин
ни маютьь два тип
пи пористості (бім
модальна порис-тість). М
Мікропорри з хараактерним
м розміро
ом ≤10 мкм
м забеззпечуютьь цирку-ляцію тіілесної рідини,
р
а макропоори в інтеервалі 30
00–500 м
мкм слугу
ують дляя
проникн
нення, заакріпленн
ня та роззмноженн
ня остеогенних кклітин із подаль-шим зарродженняям і росттом кістккової ткан
нини. Зви
ичайно, ппориста структу-ра синтеетичної кераміки
к
и не є ідеентичною
ю до мін
неральноїї, однак значною
ю
мірою п
подібна до
д неї (ри
ис. 5.3). Мікропо
ори керам
міки утвворюютьсся (зали-о спікан
шаютьсяя) від неповног
н
ння зраззка (це дає
д пориистість 5–15 %)..
Макропоори ввод
дять у кер
раміку заа рахунокк пороген
нів – здеббільшого
о порош-кових рречовин із низьк
кою темп
пературо
ою плавл
лення, яккі підміш
шують у
порошки
и КДГА на стадіії формуввання зр
разків. Ви
иявлено значну кількість
к
ь
зручнихх пороген
нів, серед
д яких наайпростішими є цукор,
ц
наафталін, перекисс
водню, ррізні тип
пи полімеерів тощоо.

Рисс. 5.3. Пори
иста структуура а – кістткової ткани
ини та б – ББФК

Уп
процесі нагріванн
н
ня зразка до темп
ператури спіканняя порогени плав-ляться тта вигоряяють, а порожнин
п
ни від ни
их утворю
юють стрруктуру та об’єм
м
макропоористостіі в кер
раміці. М
Макропор
ри займ
мають о б’єм пр
риблизноо
40–60 %
%, який разом
р
із мікропорристістю
ю станови
ить 50–770 % бімо
одальноїї
пористоості в керраміці, що
о порівню
юється з пористісстю тверддої ткани
ини.

Рис. 5.4. Залежність компресійної міц
цності від заагальної по
ористості в а – ГА та б – БФК
(50 ГА/50 β-ТК
КФ) у порівн
нянні зі склладовими фазами
ф
(область висоокої пористо
ості)
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Осн
новні фуункціонал
льні фізичні та хімічні властиввості пол
ліфазнихх
керамік якісно слідуютьь середн
нім значеенням вл
ластивосттей утво
орюючихх
м ближчіі до знач
чень одноого компонента, чим
ч більш
ший його
о вміст в
фаз і тим
кераміціі. Так, заалежністьь межі н
навантаж
ження (як
к показниика комп
пресійноїї
міцностіі) від заггальної пористостті в керам
міці ГА має
м спадааючий ек
кспонен-ційний ххарактерр (рис. 5..4 а) [15]]. Якісно
о таку ж залежніссть має кераміка
к
а
БФК із фазовим
м складом
м 60ГА/440β-ТСР,, тобто з відноснно більши
им вміс-том ГА
А (рис. 5.4
5 б; збіільшенняя пористтості на ординаттах рису
унка 5.44
протилеежні) [166]. Подіб
бні взаєм
мозв’язки
и спостерігаютьсся і для розчин-ності. Роозчинніссть керам
міки БФК
К in vitro залежитть від фаазового складу таа
пористоості. Оскіільки роззчинністьь β-ТКФ більша, ніж для ГА, то (зза порів-нянних макропоористості та розміру зер
рен) білььшу розччинність матимее
м вмістом
м β-ТКФ
Ф (рис. 5.5 а). Одннак нерід
дко кера-БФК із ввідносноо більшим
міки БФ
ФК одногго фазово
ого складду маютьь різні хар
рактерисстики роззчиннос-ті (рис. 5.5 б). Це
Ц пов’язу
ують із ррізною по
ористістю
ю кераміік, оскілььки вони
и
готували
ися різни
ими способами [11].

Рис. 5.5. In vitro кінетична
к
заалежність розчинност
р
ті БФК (ГА/ β-ТКФ)
а – від складуу: А– 80/20, Б – 40/60, В – 20/80; та б – за од
днакового складу (40//60)
д зменшенння пористості (від А до
о В)
від

Досслідженн
ня змін кераміки
к
БФК in vivo пок
казали деещо іншу
у залеж-ність. П
Після імп
плантаціїї розчинеення кер
раміки пр
ризводитть до змееншенняя
розміру зерен і збільшення макрро- та мікропори
м
истості. О
Однак механічні
м
і
властивоості при
и цьому покращ
щуються завдяки проросстанню кісткової
к
ї
тканини
и, тобто ім
мплант перетворю
п
юється в керамічно-кісткоовий ком
мпозит.
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5.4. Застосування біоматеріалів на основі ГА
5.4.1. Комерційні біоматеріали
Серед кальцій-фосфатних біоматеріалів кераміка на основі ГА виробляється та продається фірмами багатьох країн світу. Щодо кераміки БФК,
то це більше суміш ГА + β-ТКФ у різних пропорціях, аніж суміш
ГА + α-ТКФ. Є також композитні продукти, в яких до БФК (ГА + β-ТКФ)
додано колаген, фібрин або силікон (табл. 5.1). Ці біоматеріали застосовуються клінічно переважно для слабонавантажених імплантатів і заміщення кісткової тканини в ортопедії, травматології, щелепно-лицевій
хірургії та стоматології. У роботі [17] ретельно досліджено фізико-хімічні
Таблиця 5.1
Приклади комерційних біоматеріалів на основі фосфатів кальцію
Склад

ГА

ГА/колаген

БФК (ГА + β-ТКФ)

БФК (ГА + α-ТКФ)
БФК (ГА + βТКФ)/колаген
БФК/силікон

Торгова марка
ApaPore
Bonetite
Calcite
Cerapatite
Ostim
PurAtite
Bonject
Collagraft

Виробник

4 Bone
BCP BiCalPhos
BoneCeramic
Calciresorb
Ceratite
Kainos
Osteosynt
Tribone
Skelite

ApaTech, Англія
Pentax, Японія
Zimmer, IN, США
Ceraver, Франція
Heraeus, Німеччина
Premier Biomaterials, Ірландія
Koken, Японія
Zimmer and Collagen Corporation,
США
MIS, Ізраїль
Medrtonic, MN, США
Straumann, Швейцарія
Ceraver, Франція
NGK Spark Plug, Японія
Signuc, Німеччина
Einco, Бразилія
Stryker, Європа
Millennium Biologix, ON, Канада

Allograft
Flex HA

Zimmer, IN, США
Xomed, FL, США

характеристики 14 фірмових кальцій-фосфатних біоматеріалів, які знайшли широке застосування, порівняно до природної кістки. Біоматеріали
були заявлені виробниками як ГА, β-ТКФ і карбонізований ГА (КГА,
тобто ГА з деяким вмістом іонів СО32–). За результатами хімічного аналізу
[17], із групи ГА тільки продукція під торговою маркою PepGen® була
однофазним ГА, інші мали домішки СаО (Endobon Cerabone®,
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Cerabone®). Под
дібно, сееред біом
матеріал
лів групи
и β-ТКФ
Ф, тільки торговаа
марка C
Cerasorb®
® являлаа собою чистий β-ТКФ, інші міістили сл
ліди фазз
Са2Р2О7 і α-ТСР
Р (BioRessorb®), С
Са2Р2О7 і органічні зв’язуувальні речовини
р
и
(Vitoss®
®), а такоож α-ТСР
Р і ГА (C
ChronOS®
®, Ceros®
®). Із груупи карб
бонізова-ного ГА
А в усіхх біоматеріалах виявлено
о залиш
шки водии та оргаанічногоо
матрикссу, а в прродукції Tutoplast
T
t® (бичач
чий КГА
А) – ще й сліди ОК
КФ. Слі-ди дом
мішкових фаз ізз незадоовільними
и біомед
дичнимии власти
ивостями
и
вказуютть на ускладненняя під часс промислового виробниц
в
цтва та баажаністьь
поперед
днього ан
налізу ком
мерційноої продуккції до заастосуванння.

Рис. 5.6. Морфол
логія чотир
рьох характтерних комерційних біоматеріал
б
лів: Cerasorrb® – a,
Cerabone®
® – б, Algipoore® – в, Tutoplast® (би
ичачий) – г

На рис. 5.6 показан
но прикллади тип
пової мор
рфології 14 досл
лідженихх
біоматерріалів. Cerasorb®
® складаввся з кер
рамічних гранулььованих частинок
ч
к
із порам
ми, які ви
иявлялисся за значчного збільшенняя (рис. 5 .6 а). Cerrabone®,,
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одержаний внаслідок кальцинування бичачої кістки, зберігав структуру
взаємозв’язаних пор вихідної кістки. За більших збільшень видно кристали ГА мікронних розмірів (рис. 5.6 б). Структуру Algipore®, який одержано хімічним обробленням водорості, показує рис. 5.6в. Звертає увагу
градієнтна пористість на перерізі, яка збільшується радіально ззовні до
середини зразка, як це спостерігається в кортикальній або губчастій
кістках. За більших збільшень видно частинки мікронних і менших розмірів. Зрештою, рис. 5.6 г передає структуру біоматеріалу Tutoplast®, одержаного хімічним обробленням бичачої кістки. Як і на рис. 5.6 б, видно
взаємопов’язану пористість кістки. Цей матеріал не було спечено, і він
містить колагенову матрицю. Внаслідок, за великих збільшень, проявляється не кристалічний ГА, а волокниста структура первинної кістки.
5.4.2. Гранульована кераміка
Досвід практичного використання біокераміки на основі ГА показав,
що її ефективність значно зростає у випадку найщільнішого заповнення
дефекту, за якого більша поверхня кераміки щільно дотуляється до здорової кістки. Здійснення такого ущільнення проблематично, оскільки кісткові дефекти, уроджені або утворені внаслідок хірургічної операції, переважно мають довільні форми та розміри. Поширені комерційні керамічні
матеріали за більшістю – це прямокутні блоки обмеженого набору та
розмірів. Для заповнення невеликих дефектів блок зазвичай подрібнюють.
Однак заповнення дефектів блочними фрагментами не тільки не вирішує
проблему щільності, але й породжує іншу. Гострі уламки можуть зумовлювати запальні процеси в оточуючій тканині. Унаслідок перевагу віддають сферичним (або хоча б округлим) гранулам із гладкою поверхнею
та їхнім комбінаціям із аутокісткою чи кістковим мозком.
Виготовлення гранул сферичної форми з відносно гладкою поверхнею та широким набором розмірів виявилося непростою препаративною
задачею, особливо у випадку пористих неоднофазних гранул. Гранули
розробляли способами вібрації та катання фрагментів насиченого водою
порошку [19], змішування порошку з органічною зв’язкою, зкраплення
одержаної маси в рідкий азот, сушіння у повітрі, вібраційного гранулювання та завершального високотемпературного спікання [20], а також
крапельного лиття [21]. Власне сферичні гранули одержано шляхом
змішування порошку ГА та розчину біополімеру (хітозану), диспергування утвореного гелю в розчині на основі парафіну з наступним додаванням
стабілізуючого та солідифікуючого агентів. Після промивання, висушування та попереднього випалювання хітозану дисперговані частинки
спікали за звичною процедурою. Результатом були сферичні гранули ГА в
інтервалі розмірів 0.2–1 мм залежно від факторів змішування [22]. Хоча
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процедура виготовлення є ускладненою, одержані продукти рекомендовано для стоматології, де гранули з середнім діаметром 0.4–1 мм застосовують для терапевтичних і хірургічних лікувань. Простішим є спосіб, за
яким суміш на основі ГА заливається (закраплюється) у напівсферичні
поглиблення у гіпсовій виливниці. Після отвердіння одержані заготовки
виймають із виливниці та звично спікають [22]. На жаль, після висихання
сферичні гелеві заготовки деформуються, так що одержують гранули
переважно еліпсоїдальної форми. До 0.05–2 мм розширює інтервал розмірів сферичних гранул спосіб, за яким гранулювання порошку ГА провадять у водяній суспензії желатину та олії. За певних режимів перемішування утворюються сферичні заготовки різних розмірів, які потім очищують та спікають [23]. Пористі сферичні гранули ГА в мікронному
інтервалі (500–1000 мкм) виготовлено з використанням ротації, рідкого
азоту та виморожування [24]. У суспензію, утворену змішуванням порошку ГА та дистильованої води, додавали цементуючу речовину – біндер
(на основі спирту, целюлози та дисперсанту) та деякий відсоток NaCl.
Суспензію ретельно перемішували обертанням за декількох швидкостей,
які збільшували, та температур, які водночас зменшували від кімнатної.
Одержану однорідну суспензію зкраплювали в рідкий азот і сушили
виморожуванням. Висушені сферичні заготовки спікали за традиційною
процедурою. Різні співвідношення між порошками, водою та NaCl мали
результатом спечені гранули з різною пористою структурою.
Двофазні керамічні гранули НА/β-ТКФ виготовлено вакуумним
просочуванням сітчастого (пористого) поліуретану плинною масою фосфату кальцію з подальшим відпалюванням композиту [25]. Одержано пористі гранули прямокутних форм різного розміру в межах 2–8 мм. Частина пор в них (5–10 %) були взаємно сполученими, а компресійні характеристики – дещо кращими, ніж у пористих комерційних гранул BoneSave®.
Автори [25] вважають, що гранули матимуть перевагу перед зазначеними
комерційними щодо їхнього утрамбовування в порожнині під час ревізійного ендопротезування.
5.4.3. Українські (харківські) керамічні матеріали
Кераміку на основі ГА та БФК із різним відношенням ГА/β-ТКФ
створено також в Україні [26–31]. У Харківському університеті її виготовляють як гранули, блоки, трубки, сфери та в інших формах (рис. 5.7).
Клінічного впровадження набули керамічні гранули сферичної форми
розмірами (діаметрами) від 3 до 7 мм із задовільними механічними властивостями для низки ортопедичних застосувань.
Гранули виготовлено із нанодисперсного порошку [29]. Порошок
одержано за нітратним синтезом [32], однак із тією відмінністю, що для
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поперед
дження зллипання частинок осаду на
н заверш
шальній стадії рееакції доо
материн
нського розчину
р
додавали
д
и розчин одного із спиртіів [33]. Порошок
П
к
складавсся із двоох фракц
цій: ГА нанокри
исталічно
ого та ам
морфопо
одібного.
Перша д
давала роозширені дифраккційні мааксимуми
и, за яким
ми серед
дній роз-–2
2
мір криссталиків було оц
цінено якк ~ 4.10 мкм. Ін
нша фраккція прояявляласяя
на дифррактограм
мі як дваа гало, яккі характтерні дляя аморфнних речоввин. Од-нак ця ррентгеноааморфна фракція була таккож нано
о(«скритоо»)кристаалічною,,
оскільки
и обидва гало спо
остерігалли в інтер
рвалі відб
бивань 2θθ, де знах
ходятьсяя
найсилььніші макксимуми ГА [34]]. Застосування двофракц
д
ційного порошку
п
у
дозволи
ило одерж
жати преесуванняя підвищ
щеної вих
хідної щ
щільності (порис-и реалізуували ідею
ю запов-тість 30––35 % заамість типових 455–50 %), оскільки
нення пуустот між
ж нанокр
ристаликками перш
шої фрак
кції значнно менши
ими час-тинками
и іншої [3]. Заввдяки ви
исокощіл
льному пакуванн
п
ню та високому
в
у
ступеню
ю дисперрсності (зокремаа присуттності аморфопо
а
одібної фракції))
пресуван
ння зазн
навали ак
ктивної уусадки заа температур 6000–700 ºС (замістьь
звичайн
них 950–1050 ºС).. Вони сспікалисяя до щіл
льності ~ 95 % віід теоре-тичної д
до 1100 ºС
С, тобто нижче ввід темпеератур, заа яких поочинається дегід-роксилю
ювання та
т розклаад (фазоові переттворення) у ГА, які погіршуютьь
механічн
ні власти
ивості кер
рамік ГА
А.

Рис. 5.7. Кальцій-фос
К
сфатна кер аміка розр
робки Харківського унніверситету

Розрроблено чотири типи грранул: щільні
щ
таа пористті на осн
нові ГА,,
а також щільні та
т пористті біфазніі – із ГА та β-ТКФ
Ф.
Розп
поділ часстинок у вихідноому ультр
радисперсному поорошку показано
п
о
на рис. 5.8 [29]. Крива розподіллу має два
д сильн
ні максим
муми пр
ри 70 нм
м
і 130 нм
м. Наноккристали
и розміраами L в околі 130
1 нм ддають ро
озширеніі
дифракц
ційні макксимуми
и в інтеррвалі ди
ифракційн
них кутіів 27–36
6 º2θ, щоо
характеррно для осаджено
о
ого ГА.
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Рис. 5.8. Розподіл
Р
чаастинок у ви
ихідному ультрадисп
у
ерсному поорошку ГА

Нан
нокристалли менш
ших розм
мірів в окколі 70 нм
н і особбливо в інтервалі
і
і
30–70 нм
м дають настільки розширрені макссимуми при
п зазнаачених кутах, щоо
проявляяються якк гало на дифракттограмах
х (рис. 5.9
9 а, а/).
Якщ
що вважаати части
инки поррошків сферични
с
ими (що підтверд
джуєтьсяя
трансміссійними електронномікрооскопічн
ними досслідженннями [32]), то заа
умов най
йщільніш
шого пак
кування (наприклаад, у ком
мпакті за ультразввуковогоо
пресуван
ння) між
ж більши
ими части
инками порошку
п
з характтерним радіусом
р
м
R = 130 : 2 = 65 нм утвор
рюютьсяя пустоти
и радіусо
ом r = 0.441R = 0.4
41. 65 нм
м
≈ 27 нм. Сюди частково
ч
о поміщааються менші
м
частинки ф
фракції порошку
п
у
радіусам
ми біля 65 нм : 2 = 33 нм і осо
обливо – ще меннші з ро
озмірами
и
30–70 нм
м відповідно до кривої
к
роозподілу (рис. 5.8
8). Виходдячи з ци
их мірку-вань і заавдяки хаарактери
истикам ббімодального розподілу ччастинок,, а також
ж
оригіналльному способу
с
змішуваання та пресуван
п
ня порош
шку, вигготовили
и
пресовки, які піссля спікання дали
и керамікку ГА під
двищеноїї міцностті [29].
Інтеенсивні дифракці
д
ійні макссимуми на
н дифраактограм ах зразкіів, сфор-мованихх як грануули та сп
печених п
при 1150
0 ºС упро
одовж 2 ггод, відпо
овідаютьь
відомим
м для ГА (ASTM № 9–4322) (рис. 5.9
5 б). ІЧ-спектрии узгоджу
уються з
рентгеніівськими
и даними
и. У спект
ктрі від порошку
п
(рис. 5.1 0 а) присутні всіі
3характеррні погли
инання від
в іона Р
РО4 при
и 1087, 1046, 962,, 601 та 571 см-1,
а також гідрокси
ил-іона при
п 3570 і 630 см-1. Широка смугаа поглинаання при
и
-1
-1
3450 см та пік при 1630
0 см (нее показан
но) свідч
чать про наявністть адсор-бованої та абсорбовано
ої води.. Якісно
о такий же спеектр від
д гранулл
(рис. 5.110 б), яки
ий підтвеерджує, щ
що ніякої високоттемператтурної дееградаціїї
у спечен
ному маттеріалі не
н відбуллося, і гранули є однофаззним ГА. За мен-ших тем
мпературр спіканн
ня 900–10050 ºС гр
ранули мали
м
якіссно такі ж харак-теристикки, як і показані
п
на рис. 5.9 і 5.1
10. Однак
к найбілььша густтина цихх
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гранул б
була всьоого 90 % від теорретичної [33]. Оск
кільки мееханічні характе-ристики
и керамікки ГА по
окращую
ються зі збільшен
з
нням густтини (пр
ри збере-женні ррозміру зерна), то поррошкові пресовки спікалли при 1150 ºС
С
упродоввж 2 год
д. Для попереддження можлив
вого деггідроксил
люванняя
спіканняя провадили у стр
румені п
парів води (30 мл//хв). Унааслідок одержали
и
щільні ггранули ГА
Г (ЩГА
А; рис. 5.11 а); во
они мали
и густинуу 96 % віід теоре-2
тичної, мікротвердість біля 5000 кГ/мм та ком
мпресійнну міцність біляя
300 МПа
Па [29].

Рис. 55.9. Дифракктограми а,, а/ – вихіднного порош
шку та грануул після сп ікання упродовж
/
2 год за б – 900 ºС і в –1150
0 ºС. а – ди
ифузні макссимуми («ггало») від ннанокристалічної
складоввої, дифрак ційні макси
имуми не показано
п

Рис. 5.10. ІЧ-спекктри а – виххідного поррошку та б – гранул після спіканння (1150 ºС
С, 2 год)
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Граанули поористого ГА (ПГ
ГА) виго
отовили, застосоовуючи як
я піно-утворюввач сфери
ичні кулььки клітккового по
олістірен
ну. Полісстірен зап
пінював-ся, із ньього виби
ирали фр
ракцію частинок розмірам
ми 500–11000 мкм
м. Вихід-ний поррошок ГА
А ретелььно зміш
шували з цією фр
ракцією іі, додаючи воду,,
з сумішіі готувалли пласти
ичну массу. Малі порції маси
м
вводдили у проміжок
п
к
між двоома плосскопаралельними
и одноосььовими дисками , які обеерталисяя
у протиллежних напрямка
н
ах. Пром
міжок між
ж дискам
ми регулю
ювався та
т визна-чав розм
мір гран
нул; зазви
ичай він
н був 6–8
8 мм. Од
держані сферичн
ні «сирі»»
гранули
и сушили 24 год при
п 110–1120 ºС, попередн
п
ьо відпаллювали (випалю(
вали пороутворю
ювач) пр
ри 800 ºС
С 1 год і надалі спікали в парах води заа
г
Розм
мір грануул дещо зменшув
вався піссля спікаання, такк
1100–1150 ºС 2 год.
що одерржували сферичні
с
і гранули
и діаметр
ром 4–6 мм
м (рис. 5.11 б).
Меттодом гід
дростати
ичного звважуванн
ня (вакуумний варріант) бу
уло знай-дено, щоо залишккову пористість ««щільних
х» гранул
л утворю
ювали мік
кропори,,
а порисстих – мікропори
м
и, як і у випадкку щільн
них граннул, і маакропори
и
розмірам
ми 350––600 мкм
м, які заалишилися післяя випалю
ювання частинок
ч
к
полістіррену. Заггальна по
ористістьь станови
ила від 40
4 до 700 %, залеежно від
д
співвідн
ношення між кільькістю поорошку та
т пороуттворювачча, що сп
піввідно-ситься з пористісстю губч
частої кісстки.

Рис. 5.1
11. Загальний вигляд гранул а – щільного та
т б – порисстого ГА

Граанули порристого біфазногго фосфаату кальц
цію (ПБФ
ФК) виго
отовляли
и
з ультраадисперсн
ного пор
рошку, якк і гранул
ли ЩГА та ПГА [31]. Відмінностіі
були в ттому, щоо замістьь віднош
шення Саа/Р = 1.66 + 0.01 для реаагентів у
випадкуу порошкку для гр
ранул ЩГ
ГА та ПГА
П
це віідношенння у розч
чині дляя
синтезу задавали
и як 1.55
5 ± 0.03 з метою одержанн
о
ня порош
шку несттехіомет-ричногоо ГА, а одержани
о
ий порош
шок не кальцину
к
ували. Прроцедурн
на схемаа
була поопереднььою: пол
лістірен як піно
о(поро)уттворювачч, виготтовленняя
еластичн
ної пасти
и з піноу
утворюваача та пор
рошку, одержанн
о
ня округл
лих (час--
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тіше – ссферични
их) «сир
рих» гран
нул із заастосуван
нням приистрою із двомаа
дисками
и, їхнє суушіння, відпал
в
(сспікання)) за 1200
0 ºС 2 гоод і повне охоло-дження на повітррі. Проду
уктами ббули гран
нули ПБФ
ФК діамеетром в інтервалі
і
і
2–8 мм
м; найбілльш ужи
иваними для орттопедичн
них оперрацій ви
иявилисяя
и діаметроом 4–6 мм.
м
гранули
Зни
иження віідношенн
ня Са/Р ііз 1.66 до 1.55 сл
лабо познначилосяя на дис-персності вихідн
ного поро
ошку. Наа кривій розподіл
лу частиннок за ро
озмірами
и
були дваа максим
муми біляя 55 і 1440 нм, подібно до кривої нна рис. 5.8. Бімо-дальний
й стан поорошку також
т
добре видн
но із мікр
рофотогррафії рисс. 5.12 а,,
на якій більш крупні
к
порошинкки склад
даються з окремиих наноч
частинокк
м 30–60 нм. Унасслідок моожна бул
ло очікув
вати, що,, як і дляя керамі-розміром
ки одноофазногоо ГА, механічні
м
і характееристики
и гранулл ПБФК
К будутьь
покращееними заавдяки під
двищеній
й щільно
ості їхньо
ого керам
мічного каркасу.
к

Рисс. 5.12. Мікрофотографії вихідноого порошку – а та мік
кропор – б і макропор
р–в
у гр
ранулах ПБ
БФК (60% ГА
А/ 40% β-ТК
КФ)
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Диф
фрактомеетричні та
т ІЧ-спеектроско
опічні до
ослідженння показзали, щоо
в межахх чутливоості цих методів (приблиззно 3 мас.% і 0.55 мас.% відповідв
но) пороошок є нанокрис
н
м фосфаттом кальц
цію на ооснові ГА
А з неве-талічним
ликою д
домішкою
ю карбон
натних грруп (рис. 5.13 а і 5.14
5 а).
Диф
фрактогррами гранул склаадалися із двох систем максиму
умів, якіі
належалли до ГА
А та β-Т
ТКФ (ри
ис. 5.13б
б). За до
опомогою
ю градую
ювальноїї
залежноості інтен
нсивносттей найссильніши
их макси
имумів ввід концентрації,,
одержан
ної раніш
ше для мееханічни
их сумішеей чистих ГА і β--ТКФ за різними
и
пропорц
ціями [377, 38], ви
изначеноо, що гр
ранули ПБФК
П
маають скл
лад 60%
%
ГА / 40%
% β-ТКФ
Ф. Хоч ІЧ
Ч-спектр не дає ін
нформаціію про віідносну концентк
рацію ф
фаз у зрразку, од
днак якіссно він узгоджується з рентгеніівськими
и
даними:: абсорбц
ційні по
оглинанняя у спекктрі гран
нул ПБФ
ФК відпо
овідаютьь
ГА та β-Т
ТКФ (рис. 5.14 б)).
смугам Г

Рис. 5.13. Дифраактограми вихідного
в
ппорошку – а та гранул
л ПБФК (60ГГА / 40 β-ТК
КФ) – б

БФК (60ГА / 40 β-ТКФ)) – б
Рисс. 5.14. ІЧ-спектри виххідного поррошку – а таа гранул ПБ
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Граанули малли два типи
т
пор: мікропори та квазісфер
к
ричні мак
кропори..
Мікропоори утворрювали систему
с
зз’єднани
их каналів із середднім пер
рерізом у
декількаа мікронів (рис. 5.12 б). Це давал
ло порисстість у межах 20–30
2
%.
Її було ззнайденоо окремо для граанул, одеержаних за такою
ю ж проц
цедурою,,
однак без додаввання пор
роутворю
ювача. Макропор
М
ри розмірром 300–
–650 мкм
м
(рис. 5.112 в) утвоорилися внаслідоок терміч
чного розкладу тта вигоряяння біо-полімерного порроутворю
ювача. О
Об’єм маакропори
истості м
міг сягаати 45 %
залежноо від відн
носної кіл
лькості ддоданого пороутворювачаа. Однак загальну
з
у
пористіссть зазви
ичай задаавали як 550 % (± 5 %), тоб
бто близьькою до значення
з
я
у природ
дній кісттці.
На рис. 5.155 порівняяно комп
пресійну
у міцність кераміічних маатеріалів,,
одержан
них за од
днакових
х умов сспікання,, залежно від обб’єму пор
ристості..
Ліва груупа експеериментаальних тоочок міцності на низхідніій кривій
й презен-тує значчення дляя щільно
ої керамііки ЩГА
А, спеченої із преесувань (20 МПа))
ультради
исперсноого поро
ошку ГА (Са/Р = 1.66). Мікропор
М
ристість кераміки
к
и
4–7 %, компресійна мііцність 300–230 МПа відповідн
в
но. Груп
па точокк
у центріі кривої належитть до керраміки ПГА з дещ
що більш
шою мікр
ропорис-тістю 255–35 %, одержан
ної з «си
ирих» неепресован
них граннул; комп
пресійнаа
міцністьь поблизуу 80 МПа
а. Права група зн
начень відображаає міцністть біфаз-них гран
нул ПБФ
ФК із бім
модальноою макро
о- та мік
кропорисстістю. За порис-тості 50–55 % коомпресій
йна міцніість 20–3
30 МПа. Близькі значенняя мали й
однофаззні керам
міки ГА з такою п
пористісттю.

Рис. 5.15. Компресійн
К
на міцністьь керамічни
их кальцій-ф
фосфатнихх матеріалівв
із різзною порисстістю

Усі зазначені керам
мічні маттеріали були
б
апр
робовані лаборатторно наа
тваринахх [26, 300, 31], а надалі
н
– кклінічно в ортопеедичних і травмаатологіч--

РОЗДІЛ 5. Дво- та по
оліфазні фосфати каальцію ___
__________
____________________
______ 125
5

них опеераціях. Оскільки
О
и характееристики
и міцностті кераміік навітьь за най-меншихх значеньь були зад
довільні,, їхня повведінка та
т ефектиивність як
я запов-нювачівв кістковвих дефектів виввчалася у ненаван
нтаженихх, слабонаванта-жених і навантаж
жених діл
лянках оопорно-ру
ухового апарату
а
ллюдини [27–29].
5.4.4. Пористі
П
гранули як носіїї лікарськ
ких преп
паратів
ння низки
и кістковвих хворо
об і пошкодженьь потрібн
ні високіі
Дляя лікуван
локальн
ні концен
нтрації віідповідни
их препааратів. Їхнє оралььне чи ін
н’єкційнее
введенн
ня не гаррантує тааких кон
нцентрац
цій перед
дусім тоому, що враженаа
ділянка має неви
изначену
у циркуляяцію кровві. До тогго ж, виссокі конц
центраціїї
ліків моожуть негативно
н
о вплинуути на здорові органи. Для ви
ирішенняя
проблем
ми застоссовують деякі
д
при
ийоми таа матеріали. Напрриклад, як
я агенти
и
цільовоїї доставкки препар
ратів і їххнього уттриманняя упродоовж якоггось часуу
відомі ггіпсові таблетки, фібрин,, акрилова смолаа, колагеен чи ак
криловий
й
кісткови
ий цемен
нт. Однак
к після ви
иробленн
ня ресурссу їх необбхідно ви
идалити,,
часто – хірургіч
чним шл
ляхом. У випадкку застоссування ррозповсю
юдженихх
кісткови
их цемен
нтів тепл
ловий ефект при кристаліізації цем
менту ще
щ й зни-щує (пош
шкоджуєє) лікарсьький преепарат (нааприклад
д, антибіоотик).
Із п
початком 90-х рок
ків для лоокальноїї доставки ліків ппочали заастосову-вати порристу кеераміку фосфатів
ф
в кальцію
ю. Розроблено двві основн
ні схеми
и
навантаж
ження (п
просочуввання) ккераміки ліками. За перш
шою, у кераміціі
(найчасттіше – улльтразвук
ком) робблять пор
рожнину, засипаю
ють в неїї порош-ковий п
препарат, закриваають (абоо заклеюють) кал
льцій-фоссфатним корком,,
і керамікка готовва до імпланту
і
ування (рис.
(
5.16
6 а) [39––41]. Заа іншою
ю
схемою,, керамікку занур
рюють у розчин лікарськ
кого преппарату, посуд ізз
ють із ньього повіітря до ррівня фор
розчиноом герметтизують і викачую
рвакуумуу
(рис. 5.116 б) [222, 42]. Під час зн
ниженняя тиску з пор керраміки виходить
в
ь
повітря, а натом
мість засм
моктуєтьсся розчи
ин. Наван
нтажену ккераміку
у імплан-дразу абоо після висушуваання.
тують од

Рис. 5.16. Схеми нассичення поористої кер
раміки лікам
ми: а – сухиий метод,
б – із роззчину під ваакуумом. ФК
Ф – фосфат кальцію
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Рис. 55.17. Повер
рхні добути
их після імпплантації по
облизу враженої полі омієлітом кістки
а – насиченої антибіо
отиком порристої грануули ГА, б – металічногго імплантуу
та в – кістткового цем
менту з анттибіотиком . Маленькіі округлі частинки – баактерії (стаафілококи)

Як приклад
д розглянемо чоотири пр
ротоколи
и (процеедури) ліікуванняя
ий нерід
дко розви
ивається після вв
ведення в кістку металіч-поліомієєліту, яки
ного ім
мпланту: хірургіч
чна оброобка ран
ни; введ
дення в кістку поблизуу
осередкуу інфекц
ції: гранул ГА, кістково
ого цементу з аннтибіоти
иком абоо
пористи
их гранулл ГА з ан
нтибіотикком [40]. Поверх
хня металлічного імпланту
і
у
(нержаввіюча стааль), як і цементуу (поліметилметак
крилат, П
ПММК), поблизуу
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осередкуу, вражееного пол
ліомієліттом, покр
рита колонією баактерій (стафіло(
коки), п
проте повверхня таа пори Г
ГА з анти
ибіотико
ом (сульф
фат гентааміцину))
вільна ввід них (рис. 5.17). Бакктерицидн
ний ефект зазнаачених процедур
п
р
лікуванн
ня вияви
ив, що наайбільш п
потужною є дія насичено
н
ого антиб
біотиком
м
пористоого ГА (ррис. 5.18)). Через 110 тижнівв після початку
п
ллікуванняя питомаа
конценттрація стаафілокок
ків у кісттці (CFU
U) зменшу
увалася ддо нуля. Саме заа
цей час конценттрація ген
нтаміцин
ну в кістц
ці сягалаа максим
мальної (~
~ 60 мг/гг
через 8 д
днів) і пооступово
о зменшуувалася уп
продовж
ж 90 днів. Такий сильний і
тривали
ий ефект не моглаа забезпеечити жо
одна з інш
ших проццедур лікування.
Особливво це сттосуєтьсяя традиційної ін’’єкційноїї терапіїї. Тут наайбільшаа
конценттрація булла в 13 разів
р
менш
шою (4.6
6 мг/г чер
рез 1 год після ін’’єкції) таа
спадала до нуля вже упро
одовж дооби (рис. 5.19).

Рис. 5.18. Бактер
рицидний ефект
е
чотиррьох проце
едур лікування поліом
мієліту: хіруургічна
обробкка рани (□),, імплантац
ція ГА (∆), ім
мплантаціяя кісткового
о цементу з антибіоти
иком (×),
імплаантація пор
ристого ГА з антибіотиком (●); без
б лікуванння (○)

Рис. 5.119. Залежність концен
нтрації генттаміцину в кістці під ча
ас трьох прроцедур ліккування:
ім
мплантація пористого ГА з антиббіотиком (●
●), імпланта
ація кістковвого цемен
нту
з антибіо
отиком (■), курс ін’єкц
цій антибіотиком (○)
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Ретеельно досліджен
д
но взаєм
мозв’язки харак
ктеристикк систем
м ліки––
керамікаа, зокрем
ма залежн
ності між
ж ємністю
ю наванттаження, якістю та
т різно-видом ллікарськи
их препар
ратів і інш
ших тераапевтичн
них агенттів і прир
родою таа
фазовим
м складом
м [43, 44
4], порисстістю [4
45] та тон
нкою стрруктурою
ю порис-тості [244] кальцій-фосфаттних керрамік.
Осообливо перспекти
п
ивною ддля достаавляння ліків є пориста біфазнаа
керамікаа з ГА таа β-ТКФ. Відносн
но швидкке розчин
нення однного з ко
омпонен-тів (β-ТКФ) спррияє видііленню п
препаратту, так що
щ з засттосуванням такоїї
итної керраміки з різним
р
сп
піввіднош
шенням компонен
к
нтів і пор
ристістю
ю
компози
можна ррегулюваати тривалість і інтенсиввність ви
иділення препараату. Вод-ночас формування нової тканини
и відбуваається за умов поппередження про-никненн
ня в неї чинників
ч
інфекціїї та запал
лювальни
их проце сів. Окріім цього,,
під час ввведенняя препараату він н
не пошко
оджуєтьсся терміччно, а піссля утво-рення кіістково-ккерамічно
ого комп
плексу неемає потр
реби у виидаленні носія.

Ри
ис. 5.20. Мікрофотографії центраальних діляянок гранул
л ПБФК післля насичен
ння
під
дфарбовани
ими фізроззчином – а та епоксид
дної смоли – б. Стрілкками показаано
сп
получені мікропори та макропор
ри

Із ррозроблеених нам
ми керам
мік кращ
щим носсієм дляя доставки ліківв
виявили
ися грануули ПБФ
ФК. Для ефективвної рем
мінералізаації вони
и маютьь
оптималльне співввідношеення ком
мпонентівв (60 ГА
А/40 β-Т
ТКФ), по
ористістьь
біля 50 % із бімоодальним
м розподіілом пор. Однак пори
п
маю
ють бути з’єднаніі
та виход
дити на поверхню
п
ю (так зваані «відкр
риті пори
и»), як у губчасто
ої кістки..
Нами досліджен
но струк
ктуру порристості для про
оникненння двох рідин –
фізрозчи
ину та роозчину еп
поксидноої смоли. В’язкістть другогго розчи
ину наба-гато білььша за в’язкість першого
п
, а це важ
жливий фактор,
ф
ооскільки розчини
и
препараттів різноїї природи та конц
центраціїї мають різну
р
в’яязкість. Від
В цьогоо
залежитть як кін
нетика їх
хнього п
проникнеення в пористу
п
керамік
ку, так і
виділенн
ня з неї. Застосували ваккуумний метод насиченняя як білььш ефек-тивний. Після зн
ниження тиску у лаборатторному посуді ддо ~10 Па
П повнее
проникн
нення роззчинів у керамікуу тривало
о близько
о 15 хв ддля фізро
озчину таа
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дещо довше (до 20 хв) для розчину смоли. Закінчення процесу насичення
якісно оцінювали за закінченням виходу пухирців повітря у розчин із
кераміки. На рис. 5.20 показано переріз центральних ділянок гранул ПБФК,
насичених фізрозчином і розчином смоли. Стрілки показують заповнені
рідиною канали, які з’єднують пори та виходять на поверхню [29].
Як зазначалося, після позитивних результатів апробації на тваринах
[26, 30, 31], розроблену нами кераміку почали застосувати клінічно
[27–29], а перед імплантаціями її за більшістю насичували розчинами
антибіотиків (гентаміцин тощо).
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Розділ 6
ІОННІ ЗАМІЩЕННЯ У ФОСФАТАХ КАЛЬЦІЮ
6.1. Ізоморфні заміщення
Як зазначалося раніше (розділ 1.1), іонні заміщення у кристалічній
ґратці ФК відбуваються часто. Висока стабільність, як і різновиди, ФК
насамперед пов’язані з можливими катіонними та аніонними заміщеннями
в апатиті. Так, ГА є іонно-заміщеною сполукою в апатиті загальної формули М10(ХО4)6Y2, в якій М – зазвичай двовалентний катіон, як-от Ca2+,
Sr2+, Ba2+, Cd2+, Pb2+ або одновалентний чи тривалентний катіон – Na+, K+,
Al3+, Fe3+; XO4 – аніони PO43–, VO43–, AsO43– або CO32–, SiO44–, SO42–; Y –
одновалентний аніон OH–, F–, Cl–, Br–. Катіонні заміщення виявлено в
усьому інтервалі складів (Sr2+, Cd2+ чи Pb2+) та в обмеженому інтервалі
концентрацій для менших іонів (Zn2+, Mg2+).
Якщо іонні заміщення відбуваються без руйнування кристалічної
ґратки, як-от зазначені для родини апатитів, то їх називають ізоморфними.
Вони бувають ізоіонними та гетероіонними. Якщо між кристалом і рідиною,
в якій він знаходиться, протікає взаємний обмін однаковими іонами (внаслідок процесів розчинення та адсорбції), і хімічний склад обох фаз не змінюється, то це – ізоіонні заміщення. У випадку гетероіонних заміщень іон
твердої фази замінюється стороннім іоном із рідини, і склад фаз змінюється.
Характерною рисою ГА є можливість обох типів заміщень у ньому
насамперед за умови однакового заряду та близьких розмірів іонів. Легко
утворюються апатити з двозарядними іонами Ca2+ (0.099), Ba2+ (0.113),
Pb2+ (0.135), Cd2+ (0.097) та розмірами приблизно 0.1 нм (точні значення у
нм указано в дужках). Подібно для аніонів однакового заряду поширеними
є заміщення OH– (0.168) на F– (0.132), Cl– (0.181) та І– (0.216), а також
PO43– (0.110) на AsO43–(0.118) та VO43– (0.122) (іонні радіуси в дужках
у нм). Гетероіонні заміщення різнозарядними та різного розміру іонами
також можливі. У цьому випадку компенсація валентності відбувається за
рахунок утворення вакансії та/чи упровадження додаткового іона [1].
Питання, пов’язані з ізоіонними заміщеннями, детально розглянуто
раніше, переважно в розділі 2, в якому обговорюється утворення синтетичних ФК із водних розчинів. Надалі йтиметься про гетероіонні
заміщення в апатитах.
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6.2. Гетероіонні заміщення
Із численних гетероіонних заміщень у ФК розглянемо переважно такі,
що мають біологічне значення. Передусім це іони Na+, Mg2+, CO32–, Cl–,
які присутні у твердих тканинах від десятих до декількох масових відсотків (таблиця 1.5). Прецизійні дослідження виявили також значну кількість
інших сторонніх іонів, а саме: Sr2+ (~10–2 мас.%), Zn2+ (39–263 ррm),
Ba2+ (~130 ppm), Fe3+ (93–118 ppm), Al3+ (69–86 ppm), Si4+ (0–500 ppm),
Ag+ (0.6–2 ppm) тощо [2–6]. У науковій літературі зустрічається навіть
напівжартівлива фраза, що у твердих тканинах можна знайти сліди елементів чи не половини періодичної таблиці [7]. Хоча концентрація цих
іонів вельми мала (1 ррm = одна мільйонна частина, млн–1), нехтувати
ними не можна, оскільки вони можуть відігравати стрижневу роль у численних біохімічних реакціях, пов’язаних із метаболізмом твердих тканин.
Розглянемо гетероіонні заміщення, які мають найбільшу біологічну
вагомість [1, 8–10].
6.2.1. Катіонні заміщення
Заміщення Ca2+ на Mg2+
Магній є четвертим найбільш поширеним іоном у твердих тканинах
після Ca2+, PO43– і OH–; його вміст 0.44 мас.% в емалі, 1.23 мас.% у дентині
та 0.72 мас.% у кістці дорослої людини (табл. 1.5). У біологічному
апатиті він більший на початковій стадії процесу кальцинування і надалі
зменшується з його розвитком. Іони магнію відіграють ключову роль у метаболізмі кістки, бо впливають на активність остеобластів, тобто на її ріст.
Іони магнію пригнічують зародження та ріст апатиту, що пояснює
обмежену концентрацію магнію в ньому. Їх пов’язують із розвитком зубного карієсу, сечових каменів (calculi) і мінералізацією кістки. Помірна
дієта є магній-дефіцитною, що спричиняється до остеопорозу, зменшення
активності остеобластів і остеокластів із гальмуванням росту кістки,
а також її крихкості.
Роботи 1990-х років були, зокрема, направлені на синтез магнійзаміщеного ГА з можливо найбільшим вмістом магнію. Синтез переважно
здійснювали методом осадження за різних умов, хоча застосовували й
більш складні методи (розділи 3.1–3.3). Найбільший вміст магнію в осадах
апатиту за методами осадження не перевищував 1 мас.%. Дещо більший
вміст магнію в апатиті, одержаному іншими способами, пов’язують з
його присутністю в домішковій аморфній фазі або адсорбцією на поверхні
апатиту.
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У кристалічній ґратці магній заміщує іони в позиції СаІІ (розділ 1.1).
Це пояснюють меншими віддалями кальцій–кисень і менш жорсткою
координацією аніона для позиції СаІІ порівняно з позицією СаІ. Менший
іонний радіус магнію (0.069 нм) від значення для кальцію (0.099 нм) спричиняє зменшення обох сталих ґратки а та с. Спотворення у ґратці та зменшення розміру зерна, спричинені гальмуванням кристалізації внаслідок
присутності магнію, призводять до збільшення розчинності та зменшення
термічної стабільності апатиту зі збільшенням ступеня заміщення.
Магній-заміщений ГА під час відпалу перетворюється в магній-заміщений
β-ТКФ (β-Са3–хMgх(РО4)2. До того ж, це заміщення стабілізує β-ТКФ,
збільшуючи температуру його конверсії в α-ТКФ понад 1125 ºС. Внаслідок утворюються біфазні кераміки ГА + β-MgТКФ, які є покращеними
біоматеріалами порівняно зі звичайними БФК (розділ 5.3).
Заміщені структури набагато більш гідратовані проти ГА. На їхній
поверхні адсорбуються як іонні компоненти, так і полімолекулярні шари
води.
Магній-заміщений ГА має вищу температуру спікання, аніж незаміщений ГА. Одержано більшу загальну усадку, однак меншу кінцеву щільність через більшу кінцеву пористість, яка розвинулася за вмісту магнію.
Збільшення вмісту магнію спричиняло зменшення компресійної
міцності та твердості керамік до концентрації 1.8 мас.% і збільшення
ударної в’язкості до 0.5 мас.%, тобто до значення, близького до вмісту
магнію у природній кістці. Ці результати пояснюють сумісною дією
зменшення середнього розміру зерна, збільшення мікропористості та
формуванням слабкої міжкристалічної межі.
Магній-заміщені апатити мають поліпшені біологічні властивості.
Так, імплантація гранул із такого матеріалу (5.7 ат.% Mg) у дефект стегнової кістки кроля зумовила кращу остеопровідність і ресорбцію порівняно зі стехіометричними гранулами ГА відповідно до більшої розчинності
магній-заміщеного ГА. Також покращену біосумісність показали магнійзаміщені покриття ГА на титанових підкладках завдяки малим розмірам
зерен і більшої питомої поверхні (за концентрацій магнію 2 мас.%).
Отже, шляхом іонного заміщення магнієм якоюсь мірою задають
механічні та біологічні властивості кальцій-фосфатних біоматеріалів.
Заміщення Ca2+ на Sr2+
Стронцій знайдено у твердих тканинах на рівні слідів (0.008–0.01%),
причому молода кістка мала більший його вміст, аніж стара. Заміщення
Ca2+→ Sr2+ вважають одним із найбільш важливих у біологічному відношенні. Роботи в цьому напрямі розпочалися в 1960-х роках із метою вияв-
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лення впливу на метаболізм кістки абсорбованого β-радіактивного ізотопу
90
Sr, який утворюється під час атомних вибухів. Період напіврозпаду
цього ізотопу приблизно 28,5 років, так що навіть присутність його слідів
у скелеті людини може бути фатальною. Дослідження процесу заміщення
передбачали також розроблення ефективного способу виведення накопиченого стронцію з організму.
У ранніх роботах [1] старіння (залежність від часу заміщення) переважно вивчали з використанням β-активного ізотопу 89Sr. Його вводили
у водному розчині під час осадження синтетичного ГА. Іони стронцію,
адсорбовані на частинках ГА різної дисперсності, дифундували в об’єм частинок, що обумовлювало їхню перекристалізацію в рівноважний ГА. Ці
процеси визначали міру заміщення. Ступінь утримання ізотопів 83Sr і 89Sr у
стегновій кістці пацюків виявився обернено-пропорційним вмісту кальцію
в їхній дієті. Дефіцитна за вітаміном Д дієта також спричиняла зменшення
утриманого радіоактивного стронцію. Аналіз зубів людей двох вікових
груп показав, що вміст ізотопу 90Sr був вищим у молодшої вікової групи
15–25 років, аніж у старшої 25–55 років. Значним виявився вплив вмісту
стронцію у харчуванні на мінералізацію кістки та його вміст і утримання в
ній. У дієті з високим вмістом стронцію спостерігали послаблення мінералізаційних процесів і посилення заміщення кальцію стронцієм.
Результати пізніших робіт дозволили досить повно охарактеризувати
стронцій-заміщений кальцієвий апатит [8–10]. Іони кальцію можуть бути
повністю заміщені іонами стронцію завдяки подібності їхніх властивостей і іонних радіусів (0.099 нм для Ca2+ і 0.112 нм для Sr2+). У ґратці ГА
стронцій посідає обидві кальцієві позиції СаІ і СаІІ, однак за малих уведених концентрацій (1.0–3.5 ат.%) займає позиції СаІ, а за більших – перевагу мають позиції СаІІ. Зі збільшенням вмісту стронцію лінійно збільшуються сталі ґратки а та с, а також зменшуються розмір кристаликів і
кристалічність. За малого вмісту стронцію (0.3 мол.% та 1.5 мол.%) його
присутність не впливала на термічне розкладання ГА, а за більшого вмісту
(4 мол.%) спостерігали утворення β-ТКФ після кальцинування при 900 ºС,
і цей процес посилювався за збільшення концентрацій Sr2+ (аж до
8 мол.%). Заміщення впливає на механічні характеристики апатиту. Так,
заміщений ГА (вміст Sr 1.15 мол.%) мав компресійну міцність
4.52 ± 1.40 МПа, що є в межах значень для природної кістки. Спостерігали
також незначне збільшення твердості (за Вікерсом) від 5.2 (ГА) до 5.5 ГПа
для заміщеного апатиту (вміст Sr 8 мол.%).
Заміщення Sr2+→Ca2+ може мати не тільки негативні наслідки (як для
90
Sr), але й позитивні. Завдяки дестабілізації структури через дещо більший розмір іона стронцію, заміщений апатит має більшу розчинність, що
покращує його біосумісність і біоактивність і сприяє остеоінтеграційному
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процесу. Стронцій-заміщений ГА стимулює розмноження остеобластів і
зменшує число та активність остеокластів. Поведінка клітин залежить від
допованої концентрації Sr2+: у межах 3–7 ат.% сильно стимулюється активність і розділення (differentiation) остеобластів, а за 1 ат.% суттєво
пригнічується розповсюдження остеокластів. Збільшується також міцність
зв’язку за застосування кісткового цементу на основі заміщеного ГА
порівняно з цементом на основі ПММК (3.36 ± 1.84 проти
1.23 ± 0.73 МПа), при цьому спостерігали утворення на його поверхні
нової кістки порівняно з капсулюванням ПММК цементу.
Стронцій як ренелат (ranelate) стронцію часто призначається для лікування остеопорозу, оскільки ця сполука збільшує розмноження та активність остеобластів і зменшує розділення остеокластів in vitro. Знайдено
також, що ренелат стронцію сприяє формуванню кістки та зменшує її
ресорбцію in vivo. До того ж, ця сполука проявила антибактеріальний
ефект. За клінічного випробування, кращими були у хворих за лікування
переломів ренелатом стронцію, аніж placebo. У перших після 36 місяців
лікування стронцієвим препаратом виявилося також, що щільність кістки
збільшилася на 14.4 % у поясних хребцях (lumbar spine) і на 8.3 % у стегновій шийці (femoral neck).
Ґрунтуючись на одержаних результатах, вважають, що стронцієві
апатити та окремі його сполуки можуть розглядатися як перспективні
матеріали для лікування дефектів у остеопорозних кістках.
Заміщення Са2+ на Ва2+
Аналогічно до стронцію, β-активний ізотоп 140Ва утворюється під час
атомного вибуху і також може акумулюватися у людському скелеті.
Відносно короткий період розпаду – 12.8 дня – робить спричинене ним
радіаційне пошкодження меншим, аніж ізотопом 90Sr. Однак, всупереч
нерадіаційним ізотопам стронцію, неактивні іони барію токсичні, так що
вивчення заміщення ними кальцію в апатиті є актуальною проблемою з
точки зору їхнього виведення із ґратки.
Методом радіоактивних індикаторів виявлено, що поглинання стабільного 133Ва людською кісткою є більшим порівняно з іонами 47Са та
83
Sr. Сліди Zn2+ у реакційному розчині збільшували поглинання 83Sr та
133
Ва. Це пояснюють тим, що іони Zn2+ деформують поверхню апатиту
і цим сприяють заміщенню Са2+ більшими лужно-земельними іонами.
Ступінь заміщення Ва2+→Са2+ вивчали як за осадження з водного
розчину, так і твердофазної реакції за різних температур. Продукти твердофазної реакції при 1200 ºС були твердими розчинами з інтервалом
концентрацій барію 60–100 %.
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Заміщення Са2+ на Pb2+
Отруєння свинцем, знане як «плюмбизм», є наслідком вдихання парів
свинцю або його абсорбції через шкіру. Вважають, що задіяним механізмом є ізоморфне заміщення Са2+ іонами Pb2+ у кістці з утворенням твердих
розчинів ГА та свинцевого ГА. Такі утворення можливі у всьому інтервалі
концентрацій за співосадження у водних розчинах.
Відомим прикладом свинцевого отруєння є дія так званого мексиканського покриття гончарних виробів, що є важкою проблемою в цьому
виробництві.
Заміщення Са2+ на Zn2+
Хоча присутній у твердих тканинах на рівні слідів цинк є вельми
необхідним для життя. Він діє як співфактор для численних ензимів
(enzymes), включно до задіяних у реплікації ДНК, РНК і синтезі протеїнів.
Цинк є також важливим елементом для нормального росту та розвитку
скелетної системи, а його нестачу пов’язують зі зменшенням щільності
кістки. Він подавляє диференціацію остеокластів і активізує остеобласти,
що сприяє росту кістки. До того ж вважають, що цинк впливає на формування морфології та кристалічності біологічного апатиту.
Іони цинку є найбільш дійовими серед металічних іонів у пригнічуванні росту кристалів ГА. Вони можуть у значній кількості упроваджуватися у ґратку ГА під час прямого синтезу за «слабких» умов. Заміщення
Са2+ відбувається до приблизно 20 ат.%, оскільки кристалічна ґратка не
витримує більших концентрацій цинку. Сталі ґратки зменшуються до
концентрації 10 ат.%, що узгоджується з меншим іонним радіусом Zn2+
(0.075 нм) порівняно з властивим для Са2+ (0.099 нм). Точне визначення
сталих за більших концентрацій важке, оскільки при цьому прогресує
розширення дифракційних максимумів унаслідок зменшення розміру
зерен і/або збільшення напруження в них. Хімічний аналіз показує, що
обидва відношення Са/Р і (Са + Zn)/Р зменшуються зі збільшенням вмісту
цинку, тобто стехіометрія порушується. Погіршення кристалічності
проявляється також у морфології: кристали апатиту мають геометричноправильні форми, а цинк-заміщені – неправильні та утворюють агломерати зі збільшенням концентрації цинку.
Частинки ГА, що містять цинк, одержано також способом іонного
обміну у водних розчинах. За умови збільшення концентрації цинку в розчині його вміст у ГА доведено до 2.7 ат.% через 24 год. Апатит із вмістом
цинку одержано також гідролізом цинк-містких порошків α-ТКФ. Вихідний матеріал був продуктом високотемпературного твердофазного синте-
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зу. За умови його проведення при 1450 ºС вміст цинку в α-ТКФ сягав
1.26 мас.%. Його витримка у воді упродовж 12 год призвела до перетворення α-ТКФ у ГА за майже повного переходу цинку в цю гідролізну
структуру.
Заміщення Са2+ на Mn2+
Іони марганцю, які присутні в організмі, впливають на перебудову
кістки, а їхній дефіцит призводить до зменшення синтезу органічної
матриці та уповільнення ендохронального остеогенезу. Вони також
пов’язані з активацією рецепторів, які узгоджують клітинні реакції, зокрема
їхню адгезію.
ГА, заміщений малою кількістю Mn2+ (до 2 мас.%), зазвичай отримують осадженням із водних розчинів.
Оскільки Mn2+ заміщує Са2+ у ґратці ГА, він значно впливає на термічну стабільність заміщеної сполуки (іонний радіус Mn2+ 0.090 нм менший від значення 0.099 нм для Са2+); вона повністю перетворюється
в β-ТКФ після відпалу при 1100 ºС. Сталі ґратки утвореного β-ТКФ зменшуються зі збільшенням вмісту Mn2+. Морфологія апатитів, заміщених
марганцем, значно залежить від концентрації Mn2+. Для зразків із двома
домішковими іонами Mn2+ і СО32– за відносно малих концентрацій Мn2+
(0.73 мас.%) та високих для СО32– (3.6 мас.%) утворюються великі пластинки та ниткоподібні кристали, а за більших концентрацій Mn2+
(1.23 мас.%) та менших значень СО32– (2.1 мас.%) – тільки малі ниткоподібні кристали.
Заміщення марганцем негативно впливає на біоактивність ГА, оскільки на ньому зменшується осадження апатитового шару у розчині, що
симулює тілесну рідину. Однак заміщені апатити не є токсичними до
остеобластів. А карбонізовані та доповані марганцем покриття ГА на
титані сприяють диференціації та розмноженню людських остеобластів
і активації метаболізму.
Розглянуті заміщення відбувалися іонами, які були меншими за іони
кальцію, однак мали такий же заряд. Розглянемо приклади катіонних
заміщень іонами, які мають менший і більший заряд, аніж Са2+.
Заміщення Са2+ іонами К+ і Nа+
Іони калію здатні впливати на процес біомінералізації та зародження
мінералу апатиту. Іони натрію присутні у помітних кількостях
(0.1–1.0 мас.%) у природній кістці та мінералі зубів і пов’язані з процесами адгезії клітин, метаболізму та ресорбції твердих тканин.
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Калій-заміщений ГА зазвичай одержують шляхом тривалої витримки
ГА в розчинах К2СО3 чи KCl (до 8 тижнів).
Натрій-заміщений ГА переважно синтезують у відносно низькотемпературному процесі з формуванням однофазного апатиту. За високих
температур (щодо процесу) синтез дає двофазні матеріали; так, двофазну
суміш ГА–β-ТКФ, що містить іони Nа+, синтезовано осадженням за 90 ºС.
Заміщення Са2+ іонами К+ переважно не призводить до значних
структурних змін. Проте виявлено зменшення сталої а та нерегулярні
зміни сталої с. Їх пов’язують із утворенням вакансій у гідроксильному каналі ґратки внаслідок заміщення одновалентним іоном К+ (іонний радіус
0.133 нм) двовалентного іона Са2+ (іонний радіус 0.099 нм), що спричиняло зменшення радіуса каналу, а значить, і сталої а. Більшість іонів К+
заміщують кальцій у позиції СаІ. Навіть у випадку потрапляння К+
у позиції СаІІ, внаслідок більшого іонного радіуса К+, відбувається його
зворотний перехід: 83 % К+ знаходиться у позиції СаІ і тільки 17 % – у позиції СаІІ. Таке заміщення призводить до посилення термічної стабільності матеріалу – аж до 1300 ºС. Це дозволяє спікати калій-заміщені апатити
за високих температур без їхнього розкладання та виготовляти пористі
та/або гранульовані біоматеріали для кісткової хірургії.
На відміну від іонів К+ , заміщення іонами Nа+ відбувається в позиціях СаІІ. Наслідком є незначне збільшення сталої с, а значить, об’єму
комірки щодо значень для ГА. При цьому кристалічна структура зберігається завдяки введенню вакансії або, частіше, співзаміщенню іншими
(додатковими) аніонами та катіонами.
Показано також, що заміщення Nа+ у ГА збільшує термічну стабільність β-ТКФ, утвореного після термічного розкладання ГА, і зсуває
температуру його переходу в α-ТКФ до 1200 ºС.
Заміщення Са2+ іонами Ag+
Срібло розглядають як сильний антибактеріальний агент. Виявлено
його бактерицидну дію на низку стафілококів, бактерій, вірусів і грибків.
Серед усіх антибактеріальних металів срібло має найбільшу ефективність
за наднизьких концентрацій, і мікроорганізми не можуть виробити імунітету проти нього. Срібло запобігає інфекціям ротової порожнини. Цілющу
дію має срібло при лікуванні опікових ран тощо. Механізм дії срібла на
мікробні клітини до кінця не вияснено, однак його вбачають у стані срібла. У випадку іонів срібла, цей механізм пов’язують із утворенням зв’язків
між Ag+ і деякими групами протеїнів, що призводить до дезактивації протеїнів у мембрані клітини та цитоплазмі. Окрім цього, іони Ag+ реагують
із молекулами ДНК, що має наслідком утворення реактивних частинок
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за. Повідомляли також, що сполуки заліза сприяють зародженню апатитів,
адсорбуючи зі слини іони кальцію та фосфату, що допомагає відновленню
мінералів, розчинених кислотними фазами у процесі карієсу.
До того ж, відомі магнітні властивості заліза дозволяють застосовувати його для низки біомедичних потреб.
Fe2+-заміщені апатити зазвичай одержують співосадженням у водних
розчинах із різною концентрацією Fe2+. Fe3+-заміщені апатити синтезували у мікрохвильовому процесі.
Присутність іонів Fe3+ із меншим іонним радіусом порівняно до Са2+
спричиняє збільшення сталої а та зменшення параметра с. Зі збільшенням
концентрації іонів Fe3+ у позиціях кальцію для компенсації заряду
утворюються вакансії відповідно до формули
Са10–хFex(PO4)6(OH)2–x[]x ,
в якій [] – вакансія, а х – вміст заліза. Дещо видовжуються частинки
заміщеного апатиту порівняно з частинками ГА. Зменшується кристалічність матеріалів і виникають суперпарамагнітні властивості за концентрацій 10–50 % Fe2+ та слабкий феромагнітний ефект за концентрації
30 мас.% Fe2+.
Порошки ГА, заміщеного іонами Fe2+, виявилися біосумісними в дослідах in vitro з остеобластами. ГА, заміщений іонами Fe3+, показав кращі,
порівняно з ГА, адсорбційні властивості щодо біологічних молекул. Однак
імовірно, що найбільше значення мають Fe- заміщені апатити у зв’язку
з їхніми магнітними властивостями. Передусім у такому важливому застосуванні, як гіпертермічна терапія (гіпертермія) раку. Наприклад, суміш
частинок Fe-заміщеного ГА з буферним фосфатним розчином було введено in vivo навколо ділянки ракових клітин. Значне зменшення об’єму
ракової пухлини досягнуто після 2-тижневої гіпертермії завдяки прикладеному магнітному полю.
6.2.2. Аніонні заміщення
Заміщення РО43– і ОН– на СО32–
Основним аніонним замісником у біоапатиті є карбонатні іони СО32–.
У структурі апатиту ці іони можуть заміщувати гідроксильні групи ОН–
(А-тип заміщення) та фосфатні групи РО43– (В-тип заміщення). У біоапатиті домінує В-тип заміщення. Карбонатні апатити В-типу характеризуються такими властивостями порівняно до ГА: зменшується стала а та
збільшується стала с, змінюються морфологія, розмір і внутрішні напру-
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ження кристалів, виникає подвійне заломлення світла. Збільшується
розчинність кістки завдяки слабшим зв’язкам Са–СО3 у порівнянні зі
зв’язками Са–РО4. Більшу розчинність апатиту кістки проти розчинності
зубної емалі пов’язують із меншими розмірами кристаликів і більшим
вмістом карбонату в ній.
Карбонат-апатити синтезують різними методами, із яких найбільш
поширеними є метод водного осадження для В-апатиту та високотемпературного твердофазного синтезу для А-апатиту. Як джерело карбонатних
іонів використовують NaHCO3, (NH4)2CO3, CaCO3 або розчин, насичений
вуглекислим газом СО2.
Якщо ввести карбонатні групи за більшістю методів виявилося
неважко, то тільки за вельми жорстких умов можна одержати стехіометричний некарбонізований ГА. Особливо – методом водного осадження за
відносно низьких температур на повітрі, оскільки атмосферний СО2 легко
абсорбується синтезованим апатитом. Водночас у синтетичному апатиті
важко досягти концентрацій карбонату, властивих кістці.
Синтетичні карбонат-заміщені апатити є, мабуть, найбільш дослідженими кальцій-фосфатними біоматеріалами з початку відповідних робіт
у 1960-х роках. Окрім А- та В-типів заміщень, виявили також комбінований АВ-тип заміщення.
Нестача негативного заряду через заміщення РО43– на СО32– компенсується двома механізмами: зменшенням позитивного заряду завдяки
виходу Са2+ із ґратки або заміщенням Са2+ однозарядним іоном, зазвичай
іоном натрію, оскільки іонні радіуси Са2+ (0.099 нм) та Na+ (0.098 нм)
вельми близькі.
Хоча за численними дослідженнями синтезується переважно В-тип
апатиту, є роботи, де показано, що за малих концентрацій (< 4 мас.%) іони
СО32– розташовано в А-позиціях, а за більших – у В-позиціях. Однак точне
місцезнаходження іона СО32–, як і його орієнтація щодо осі ̅ у гідроксильних каналах А-апатиту, є дискусійним. Немає єдиної думки і про
орієнтацію карбонат-іона щодо фосфатної групи в В-апатиті. Локалізація
СО32– в АВ-апатиті є ще більш невизначеною. Проте дослідники більшменш єдині у висновку, що тип заміщення залежить від методу синтезу.
А-тип апатиту формується переважно шляхом іонного обміну або за високих температур (~1000 ºС) в атмосфері СО2 чи тривалого вимочування
у насиченому карбонатному розчині. В-тип заміщення є результатом
водних синтезів за низьких температур (до 100 ºС). Апатит типу АВ переважно утворюється в ускладнених реакціях водного осадження за умови
співзаміщення іонами натрію чи амонію.
Як уже йшлося, в апатиті типу В відбувається зменшення сталої а та
збільшення сталої с. Це є наслідком того, що меншого розміру плаский
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карбонатний іон заміщує більший тетраедричний фосфатний іон. У карбонат-апатиті типу А, навпаки, відбувається збільшення сталої а та
зменшення сталої с, оскільки більший карбонатний іон заміщує менший
лінійний іон гідроксилу.
Упровадження іонів СО32– значно впливає на термічну стабільність ГА.
За високих концентрацій спостерігали розкладання В-апатиту вже при
700 ºС. Проте активізується процес його спікання: зменшується температура, за якої утворюється кераміка з високими щільністю, міцністю та механічними властивостями. У А-апатиті температура спікання збільшується.
Карбонатні заміщення призводять до зміни морфології кристалів ГА.
Із пластинчастих вони перетворюються у голкоподібні, а надалі в сфероїдальні за збільшення концентрації карбонату.
Карбонатні іони відіграють стрижневу роль у метаболізмі кістки,
тому є значний інтерес у застосуванні карбонат-апатиту для заміщення
кісткових дефектів. Порівняно до ГА, карбонат-апатити мають збільшену
біоактивність завдяки більшій розчинності. Збільшується також утворення
колагену людськими остеобластами на карбонат-заміщеному ГА.
Заміщення OH– на F–
Присутність фтору за певної концентрації вважають необхідною
умовою нормального скелету та зубів. Іони фтору можуть безпосередньо
впливати на кісткові клітини, індукуючи формування кістки. До того ж,
фтор розглядають як важливий терапевтичний агент, зокрема його широко
та успішно застосовують для лікування остеопорозу.
Фтор-заміщені апатити синтезують кількома «мокрими» методами
(пряме осадження, золь-гель процес, гідроліз, просочування тощо), а
також механохімічним і твердофазним.
Упровадження іонів F– відбувається легко навіть за кімнатної чи
фізіологічної температури замість іонів ОН– у так званому аніонному (гідроксильному) каналі (розділ 1.1). Вони займають позиції на висотах Z =
та
у центрі трикутників із іонів СаІІ. Наслідком є скорочення елементарної комірки уздовж осі через менший іонний радіус фтору (0.119 нм)
порівняно до його значення для ОН– (0.153 нм); стала с при цьому збільшується.
Фторування збільшує термічну стабільність апатиту; найбільшу термостабільність досягнуто за х > 0.4 у формулі Са10(PO4)6(OH)2–хFх. Збільшується кристалічність із відповідним зменшенням розчинності.
Заміщення фтором затримує термічне розкладання апатиту, чим покращуються механічні властивості кераміки (наприклад, одержано міцність
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на згинання ~ 170 МПа, твердість за Віккерсом ~7 ГПа). До того ж, зі
збільшенням ступеня заміщення ОН– зменшується температура спікання.
У порівнянні з ГА, фтор-заміщені апатити менш розчинні в кислотних
розчинах і більш корозійностійкі в тілесній рідині. Вони добре сполучаються з живою тканиною та адсорбують клітини. Через меншу розчинність із них виділяється менше іонів Са2+, які гальмують їхнє розмноження. Ці матеріали сприяють процесам мінералізації та попереджують або
пригнічують розвиток зубного карієсу. Вони проявляють також ефективну
антибактеріальну дію. У зв’язку з підвищеною стабільністю у біологічному оточенні фтор-заміщені апатити розглядають передусім як перспективні для доставки лікарських препаратів і покриття ортопедичних і стоматологічних імплантів.
Водночас висока концентрація фтору у ґрунтових водах може спричинити дві серйозні проблеми здоров’я – стоматологічний або/та кістковий флюороз. Ці патології можуть прогресувати в два важкі захворювання, а саме остеосклероз або екзостозис. У зв’язку з цим необхідно точно
визначати концентрацію іонів фтору, щоб оптимізувати біоактивність
імпланту та контролювати кількість іонів фтору, яка виділилася у процесі
розчинення фтор-заміщених апатитів.
Заміщення PO43– на SiO44–
Кремній є ще одним стрижневим елементом у процесах біомінералізації, пов’язаних із диференціюванням та розмноженням остеобластів, синтезом ними колагену, реконструкцією, розвитком остеокластів і ресорбції.
Силікат (SiO44–)-заміщені апатити (Si-ГА, Са10(РО4)6-хSiОх(ОН)2-х,
х ≈ 0.05–1.38) синтезовано низкою відомих методів, як-от осадження
з розчинів, золь-гель, гідротермальний і твердофазний синтези (розділ 3).
Під час синтезів як джерело кремнію використано силікати СаSiО3,
Са2SiО4, SiО2 тощо.
Виявлено, що в ґратку ГА можна впровадити щонайбільше 5 мас.%
кремнію, що вважають достатнім для використання матеріалу, оскільки
біологічний вплив кремнію починається з приблизно 1 мас.%.
За попередніми структурними дослідженнями, іони SiO44– частково
заміщують іони РО43–. Однак останні результати показали, що за хімічного
вмісту 4.6 мас.% Si тільки частина іонів кремнію упроваджена в ґратку у
формі SiO44–, а решта знаходиться за її межами як кремнієвий гель.
Заміщення РО43– на SiO44– не є ізоелектронним; як фактори, що компенсують заряд, запропоновано кисень, аніонні вакансії, надлишки кальцію та/чи водню. Найбільш імовірним вважають механізм утворення
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вакансій у ОН– позиціях, проте відзначають, що механізм вельми залежить
від умов синтезу продукту та може бути різним.
Зазвичай сталі ґратки а і с дещо збільшуються по заміщенні, оскільки
іонний радіус Si4+ (0.042 нм) більший за властивий Р5+ (0.035 нм).
Упровадження кремнію впливає на термічну стабільність апатиту.
За умови малих концентрацій кремнію 0 < x < 1 після відпалу при 700 ºС
утворюється однофазний кремній-заміщений апатит; якщо ж х > 1 – після
відпалу утворюється двофазний матеріал із ГА та α-ТКФ. Упровадження
SiO44– у ґратку гальмує ріст зерен, тобто веде до високодисперсних матеріалів, які мають підвищену розчинність. Кремній-заміщені матеріали
мають гіршу спікливість, і, проти ГА, необхідні вищі температури спікання для одержання тієї ж щільності.
Заміщення підвищує біоактивність кераміки, що загалом пов’язують
із активізацією остеобластів і остеокластів кремнієм, який виділяється під
час розчинення матеріалу. Вважають також, що збільшення біоактивності
може бути наслідком фізико-хімічної модифікації заміщеного матеріалу,
а саме: змінами в хімічному складі поверхневого шару, морфології та
мікроструктурі. Так, підвищена біоактивність може спричинятися збільшенням дефектності дільниць, які утворюються поблизу меж зерен.
6.2.3. Типи реакцій заміщення
Високотемпературні реакції обміну
Високотемпературні реакції обміну були одними з перших для зміни
хімічного складу апатитів [7]. Перші синтетичні монокристали ГА одержано шляхом відпалу монокристалу хлорапатиту в парах води за температури близько 1300 ºС відповідно до реакції
Ca10(PO4)6Cl2 + 2H2O ↔ Ca10(PO4)6(OH)2 + 2HCl↑.

(6.1)

Подібно до цього способу, сьогодні заміщують практично будь-який
аніон Y у загальній формулі апатиту Me10(XO4)6(Y)2 шляхом його високотемпературного відпалу у відповідній газовій атмосфері. Реакція (6.1)
є оборотною, як і інші подібні реакції з одержання фторапатиту, бромапатиту чи карбонатапатиту (типу А з заміщенням іонів ОН– карбонат-іоном
СО32–):
Ca10(PO4)6(OH)2 + 2НХ ↔ Ca10(PO4)6Х2 + 2H2O↑ (Х = Cl, F, Br) (6.2)
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та
Ca10(PO4)6(OH)2 + СО2 ↔ Ca10(PO4)6СО3 + H2O↑.

(6.3)

Ці реакції неважко здійснити, оскільки вони відбуваються шляхом
дифузії відповідних іонів із гексагональних стовпчиків («криничок») апатиту (наприклад, гідроксильних груп в ГА) та в них. Під час цього за
температур відпалу менших за 1000 ºС мікроструктура апатиту (розміри
кристалів, пористість) змінюється слабо, а за більших – зазнає змін. Швидкість реакції залежить від температури, розміру іонів і кристалів і пористості вихідного матеріалу. Фторування та хлорування відбувається
відносно швидко, і реакції заміщення у кристалах розміром у декілька
сотень мікронів повністю закінчуються через декілька годин за 1000 ºС. А
карбонатизація протікає значно повільніше.
Під час високотемпературних реакцій (6.1–6.3) фосфати кальцію
спікаються з утворенням іонно-заміщеної кераміки. Розглянемо цей процес більш детально. Як зазначалося (розділ 4), виготовлення кераміки
складається з трьох основних стадій: одержання порошку, його формування та відпал (спікання) формовки. Щодо керамік фосфатів кальцію, то
більшість робіт присвячена одержанню кераміки ГА. Аналіз великого
масиву результатів натрапляє на труднощі. Після спікання продукт рідко
являє собою стехіометричний ГА – це переважно оксигідрокси- чи оксиапатит (через часткову або повну втрату гідроксильних груп, розділ 4.1.1)
або ГА зі спорідненими фазами ФК (якщо вихідний порошок мав відношення Са/Р менше за 1.67, розділ 5.2). До того ж, зазначені продукти
нерідко містять сторонні іони, які впроваджуються випадково у зв’язку з
факторами, які важко контролювати. Ці обставини мають наслідком значні відмінності в одержаних кількісних даних і не дозволяють однозначно
встановити механізм спікання. Отже, більш коректно говорити про
результати не щодо кераміки ГА, а для кераміки на основі ГА.
З урахуванням зазначеного, розглянемо дані про вплив деяких сторонніх іонів на спікання та характеристики керамічних матеріалів на
основі ГА [12–16]. Процес ущільнення формовки зазвичай характеризують кінетикою його лінійної усадки. Такі криві з експерименту та після
диференціювання для фосфатів кальцію, які спікалися в різних газових
середовищах і з деякими домішками, показано на рис. 6.2 а,б. Формовки
зроблено з порошку з однаковою питомою поверхнею 30 м2·г–1, що дозволяє порівнювати результати.
Процес усадки та спікання порошкового пресування загалом ділять на
три стадії [12, 17]. а – початкова стадія, на якій між дотичними частинками
формуються шийки. Це відбувається в інтервалі приблизно 400–700 ºС за
рахунок поверхневої дифузії в частинках (рис. 6.3). На цій стадії усадка
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вельми сслабка. За
З вихідн
ної щільн
ності 60–6
65 % (пористість пресуван
нь зазви-чай 35–440 %), в кінці
к
перш
шої стадіії вона нее перевер
ршує 65 % від тео
оретичноїї
густини ГА. б – проміжн
на стадія,, яку повв’язують зі зменш
шенням по
ор. Вони
и
з’єднані та утворрюють су
уцільну ««фазу». Ця
Ц стадія є основнною у спіканні таа
закінчуєється, колли пори розщеплю
р
юються (сстають ізо
ольованиими).

Рис. 6.2. а – усадка
у
форм
мовок із поорошків ГА (Са/Р = 1.6
667), КДГА ((Са/Р = 1.53
35),
ТКФ (Са/Р
Р = 1.50), Sii-ГА (концентрація xSi = 0.5 мол.%
%) у повітрі та в атмоссфері СО2 для
д СО3-ГА
(В-карбонаатизація,
= 0.95 мол
л.%); б – диф
ференційоввані криві уссадки; більш
шість даних із рис. 6.2 а

Рис. 6.33. Три стадіїї усадки (сп
пікання) прресувань ГА
А. а – перша стадія, фоормуванняя шийок,
1–– механізм поверхневвої дифузії; б – друга стадія,
с
утво
орення ізолльованих по
ор,
2 та 3 – механізм
ми об’ємно
ої та зерном
межової ди
ифузії; в – тр
ретя пізня сстадія, рістт зерен

Змееншення розміру утворени
их ізольо
ованих пор
п відбуувається механіз-мами об
б’ємної та
т зерном
межової дифузії. Процес характееризуєтьсся двомаа
темпераатурами, які можна визнаачити з диференц
д
ційованиих кривих
х усадки
и
(рис. 6.22 б): темп
пературо
ою початтку усадкки ТП і температу
т
урою ТМ, за якоїї
швидкіссть усадкки (спікаання) най
йбільша. Наприкл
лад, для спіканн
ня пресу-вань ГА
А ці температури приблизн
но ТП = 750 ºС і ТМ = 10550 ºС (ри
ис. 6.2 б)..
У кінці другої стадії щільність
щ
пресуваання збіл
льшуєтьсся до пр
риблизноо
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90 %. в – заклю
ючна стад
дія спікаання; вона харак
ктеризуєтться зни
икненням
м
(повним
м «залікоовуванняям») ізолльованих
х пор і утвореннням безп
пористоїї
кераміки
и з густи
иною, бл
лизькою до теореетичної. По досяггненні щільності
щ
і
~ 95 % п
починаєтться ріст зерен, яккий особл
ливо інтеенсивнийй у безпо
ористомуу
зразку зза темперратур пон
над ~ 12250 ºС (ри
ис. 6.2 в)). Мікросструктур
ру пресу-вань, від
дпаленихх у повітр
рі, після ккожної стадії
с
пок
казано наа рис. 6.4
4.

Рис. 6.4.. Мікрострууктура прессувань на ооснові ГА на трьох стадіях спіканння після відпалу за
а – 400 ºС, б – 700 ºС, в – 1250 ºС, 30
0 хв

Післля окресслення заагальної картини
и спіканн
ня звернеемося до
о впливуу
сторонн
ніх іонів. Як зазн
началосяя, у стру
уктурі ГА
А карбоонатні гр
рупи мо-–
жуть ззаміщуваати іон
ни ОН
Н , що тракту
ують якк А-зам
міщенняя
3–
Са10(РО
О4)6(ОН)2––2у(СО3)у, або РО4
– так
к званее В-зам
міщенняя
Са10–х(РО
О4)6–х(СО
О3)х(ОН)2–х. Мож
жливо таккож суміісне замііщення АВ-типу
А
у
(СО3–ГА
А) Са10–х(РО4)6–х(СО3)х(ОН
Н)2–2х–2у(СО3)у.
В-ти
ип зазви
ичай утво
орюєтьсяя в осадаах ГА з водних
в
ррозчинів, із якихх
готуютьь відповід
дні поро
ошки [188, 19]. Од
днак спекти керааміку ГА
А В-типуу
традицій
йним споособом не
н вдаєтьься. У процесі наггрівання В-карбо
онати ро-зкладаю
ються та частково
о виділяю
ються з пресуван
п
ння як СО
О2, почи
инаючи з
~600 ºС [20–21]. Для збеереженняя карбонаатів спікання неообхідно провадип
мосфері СО2 [15, 19, 20, 222, 23]. Термічну
Т
у стабільнність ГА
А В-типуу
ти в атм
2–
залежноо від тем
мператур
ри, тискуу СО2 і конценттрації СО
О3 (знаачення х
у відпоовідній формулі)
ф
) обрахоовано тееоретичн
но. Із оддержаногго взає-мозв’язкку (рис. 6.5) [24] випливває, що в атмосф
фері СО2 за тиск
ку 1 барр
5
(10 Па ≈ 750 мм
мНg) ГА
А В-типу за конц
центрації х = 0.4 мол.% буде
б
ста-більним
м до 11000 ºС і тіл
льки до 8800 ºС заа спіканн
ня у повіт
ітрі (парц
ціальний
й
–3
тиск РСОО = 0.4·110 бар)). Зі збілльшенням
м вмісту
у карбонаату (знач
чення х))
термічнаа стабілььність, а значитьь, і темп
ператураа спіканння ТМ (р
рис. 6.2),,
зменшуєється [155, 20]. Ціі результтати пов’язують зі збільш
шенням концентк
–
2+
рації ваккансій в позиціях
х ОН та Са у звв’язку зі збільшеенням кон
нцентра-2–
ції іонів СО3 , що
щ сприяєє дифузій
йному пеереносу маси.
м
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Каррбонатизаація в по
озиції А залежитть від реаакцій обм
міну між
ж іонами
и
2–
ОН та С
СО3 за умов
у
відп
палу в аттмосфері СО2 відп
повідно ддо реакціії
–

Са10–х(РО
О4)6–х(СО
О3)х(ОН)2–х
2 + уСО2(газ) ↔
↔ Саа10–х(РО4)6–х(СО3)х(ОН)2–х–22у(СО3)у + уН2О(гааз).

(6.3 а))

Кон
нцентрац
ція карбон
нату в А
А-позиції (значенн
ня у) залеежить від темпе-ратури тта тиску як СО2, так і паррів Н2О. Вона бу
ула розраахована для
д умовв
рівновагги за реаакцією (6.3 а) [15, 25]. Присутніс
П
сть парівв Н2О су
умісно з
СО2 дозволяє
д
контролювати
и
концентр
рацію у. Якщо карбонак
тизація позиції В зменш
шує тем-у спіканння, то кар
рбонати-пературу
зація поззиції А – дещо підвищує
п
є
її. А за певного співвідн
ношенняя
між пото
оками (ппарціальн
ними ти-сками) парів
п
СО2 і Н2О було
б
спе-чено
дрібноз ернистий
й
ГА
А
АВ-типу
у контролльованогго складуу
за відноссно низьької темп
ператури
и
900 ºС [1
15, 19, 200].
У по
орівняннні з ГА, заміщенз
ня іонам
ми крем
мнію фо
осфатнихх
груп при
изводитьь до галььмуванняя
спіканняя (рис. 6.2 а) та
т зсувуу
Рисс. 6.5. Обрааховані ізоб
баричні кри
иві
температтури сппікання ТП доо
стаб
більності ГА
А В-типу в атмосфері
а
ССО2
більших значеннь (рис.. 6.2 б)..
Водночаас зменш
шується середній
й
розмір ззерен керраміки [1
16, 26–288]. За збіл
льшення конценттрації іон
нів крем-нію змееншуєтьсся терміч
чна стабіільність, і Si-ГА
А розкладдається в α-ТКФ
Ф
та/чи Caa10(PO4)4 (SiO4)2 [16, 29, 300]. Внасл
лідок не вдаєтьсяя спекти Si-ГА
S
доо
високої щільноссті за знаачного вм
місту креемнію. Так,
Т
щілььну та др
рібнозер-нисту (ссередній розмір зерна
з
0.55 мкм) кеераміку однофазн
о
ного Si-Г
ГА одер-жано тіільки із вмісто
ом крем
мнію до 0.5 молл.% (2 м
мас.%), рис. 6.66
[16, 29, 331].
Запрропоноваано гіпоттезу про механізм
м спіканн
ня Si-ГА, виходяч
чи зі зна-чень акттиваційни
их енерггій, обраххованих із криви
их усадкии [27]. Силікатні
С
і
іони на п
першій стадії
с
усад
дки (рис.. 6.2 а) гаальмуютьь утворенння контаактів між
ж
частинкаами череез зменш
шену міжззеренну рухливіс
р
ть. На дрругій стаадії вони
и
сприяютть ущільн
ненню завдяки зеррномежовій дифу
узії, посилленій утвворенням
м
гідрокси
ильних ваакансій у ґратці. Г
Гіпотези в іншій роботі
р
біл
ільш склаадні [26]..
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Зміна зааряду по заміщенн
з
ні РО43– н
на SiО44– значно впливає нна енергію
ю зв’язкуу
та силу взаємодіїї між іон
нними груупами у ґратці ГА
А. Це обм
межує ру
ухливістьь
–
причиняє погіршен
ння спікаання Si-Г
ГА. Визнаачальна роль
р
гід-ОН грууп, що сп
роксильн
них вакан
нсій у ди
ифузійнихх процесаах, як за спікання
с
ГА, нівеелюється..
Однак п
подальшее значне збільшен
ння температури на настуупній стадії поси-лює
л
мобільність іонів ОН
Н–, і спі-кання
к
Si--ГА слідуує такому
у в ГА ізз
температ
т
турним
відсттаванням
м
100–150 ºС.
º Під час цьогго швид-кість
к
усаадки стаає більш
шою, ніж
ж
для
д ГА (р
рис. 6.2б)).
Іони
и F– мож
жуть зам
міщувати
и
гідроксил
г
льні груп
упи в ГА
А з утво-ренням
р
тверддих
розчинів
р
в
Ca
C 10(PO4)6(OH)2–ххFх
(Ф-ГА,,
0 < х < 2; за х = 2 фор
рмуєтьсяя
фторапат
ф
тит ФА
А, Ca10(PO
( 4)6F2)
[12].
[
Спікання Ф--ГА залежить від
д
ступеня
с
заміщенння. Знач
чне галь-мування
м
спіканння спосстерігали
и
Рис.. 6.6. Термічне розклаадання Si-ГА
А
для
д
х ≈ 1 [32, 333]. Його пов’я-за спіккання в поввітрі
зують
з
з утвореннням во
одневогоо
зв’язку
з
О–Н–F
О
м
між іонам
ми гідро-ксилу таа фтору,, що спр
ричиняє ззначне пониженн
п
ня їхньоїї рухливвості. Цее
добре уззгоджуєтться з мех
ханізмом
м, що спіккання контролюєється ситуацією в
–
ОН поззиціях. Утворенн
У
я ваканссій у стоввпчиках ОН– такоож сприяяє дифу-2
зії, оскілльки упровадження замістть ОН– гр
руп СО32–
(утвор ення А-ттипу ГА))
гальмує її (див. вище).
в
За х < 1 ччи х > 1 процеси
п
спікання
с
подібні до влас-ГА. За зб
більшенн
ня вмістуу фтору відбувал
в
тивих Г
ося незнначне змееншенняя
щільноссті [32]. Під
П час досліджен
д
ння сумісного сп
пікання Г
ГА та ФА
А спосте-рігали уутворенняя твердогго розчи
ину Ф-ГА
А, однак за
з меншоої швидк
кості спі-кання, ааніж для випадку Ф-ГА якк вихідного. Мех
ханізм сппікання вбачають
в
ь
однаковвим із Ф--ГА, а уп
повільнен
ння процесу пов’яязують ззі зменшееною ру-хливістю
ю частин
нок в сум
міжних дділянках частинок ГА та ФА [34]]. Незва-жаючи н
на обмеж
жені досл
лідженняя, результтати покаазують, щ
що за при
исутнос-–
ті іонів F під чаас спікання Ф-ГА
А об’ємнаа та зерномежоваа дифузіяя відігра-ють мен
ншу роль, аніж ру
ухливістьь меж зер
рен.
Як і за утвоорення ГА
Г чи А
А-типу ГА
А, спікан
ння у воологій аттмосферіі
призвод
дить до гіідратації ФА [35]:
Ca10(PO
( 4)6F2 + хН2О ↔ Ca10(PO4)6(OH))х F2–х + ххНF↑.
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Хоча ця реакція не призводить до утворення вакансій у ґратці, проте
може застосовуватися для управління хімічним складом Ф-ГА.
Процедура заміщення катіонів у кераміці дещо інша. Домішковий
елемент вводять у материнський розчин як розчинну сіль під час реакції
осадження фосфату кальцію. Надалі одержаний порошок формують і відпалюють, тобто процес катіонного заміщення може відбуватися як під час
водного синтезу, так і високотемпературного спікання апатиту.
Зазначені реакції мають інші важливі застосування. За відпалу у
хлорній атмосфері з апатитових руд добувають уран і рідкоземельні
елементи як легкі металічні хлориди, а також такі елементи, як V і Mn.
Вони також застосовуються для хімічного очищення кераміки ГА, видалення слідів домішкових елементів тощо (підрозділ 6.3).
Реакції водного іонного обміну в апатиті [7]
а. Низькотемпературні реакції водного іонного обміну в мікрокристалічному апатиті
Низькотемпературні реакції іонного обміну відбуваються переважно
у водних розчинах за розчинно-осадкового механізму. Для цього необхідно, щоб осаджений апатит був менш розчинним, аніж вихідні реагенти.
Внаслідок низької температури такі реакції призводять до модифікації
тільки поверхневих шарів продукту. Проте ними успішно користуються
для оброблення покриттів і керамічних поверхонь. Результатом є більш
стабільний (до розчинення) апатит зі збільшеними питомою поверхнею,
спроможністю до адсорбції та зародкоутворення. Прикладом є водне
фторування плазмових покриттів ГА за 100 ºС у розчині з KF упродовж
10 год. На покритті утворився мікронний шар із кристаликів фторованого
ГА. Порівняно до необробленої, модифікована поверхня спричинила
значне зменшення розчинення покриття та інтенсифікацію розмноження
остеобластів людини на ній.
б. Низькотемпературні реакції водного обміну в нанокристалічному
апатиті
Іонний обмін у нанокристалічному апатиті відбувається швидше та
потужніше, аніж у мікрокристалічному. Цьому сприяє гідратний шар на
поверхні нанокристалу. Він руйнується при висушуванні апатиту, проте
структурований у розчині. Його стан метастабільний щодо структури, в яку
шар необоротно перетворюється під час визрівання. Гідратний шар знижує
поверхневу енергію нанокристалів і цим сприяє їхньому зародженню у
водному середовищі. Вважають, що він відіграє важливу роль у взаємодії

152 ________________________________________________ Кальцій-фосфатні біоматеріали

біокристалів із оточуючим середовищем, а також формуванні механічних
властивостей мінералізованої тканини (підрозділ 3.4, рис. 3.9 і 3.10).
Сторонні іони слабо пов’язані в шарі, тому реакції обміну в ньому є
швидкі та інтенсивні. Заміщення Са2+ на Mg2+ за кімнатної температури
відбувається за декілька хвилин. Вміст заміщених іонів залежить від стадії
визрівання нанокристалів: він зменшується відповідно до визрівання
і зменшення гідратного шару. Ступінь заміщення залежить також від природи сторонніх іонів. Так, за однакових інших умов швидкість заміщення
іонами Sr2+ завжди більша, ніж іонами Mg2+ на будь-якій стадії визрівання.
Доля сторонніх іонів може бути різною на різних стадіях визрівання.
Якщо вони з легкістю входять у ґратку апатиту та заміщують іони кальцію, фосфату чи гідроксилу, то їхня концентрація у гідратному шарі
прогресивно зменшується, а значить, реакція зворотного обміну слабшає з
розвитком визрівання. Якщо ж входження стороннього іона неможливе
або утруднене, він залишається в гідратному шарі та стабілізує його.
Такий хід заміщення спостерігали для іонів Sr2+ і Mg2+ [7]. Для іонів Sr2+,
які можуть утворювати неперервні тверді розчини з кальцій-фосфатними
апатитами, швидкість заміщення зменшується після початкової стадії та з
розвитком процесу визрівання (табл. 6.1). Тобто іони Sr2+ як замінники
Са2+ накопичуються у ґратці. Навпаки, іони Mg2+, які можуть тільки
частково заміщувати Са2+ у ґратці, у незначній кількості залишаються
у гідратному шарі навіть за Са–Mg співосадження та інших однакових
умов (табл. 6.2).
Таблиця 6.1
2+
Концентрація іонів Sr , які виділилися після первинного обміну
на різних етапах визрівання апатиту (обмін у 1М розчині нітрату
кальцію, кімнатна температура, нейтральний рН)
Виділені іони Sr2+ (% від вихідного вмісту)
90
39
23
23
20

Час визрівання (дні)
Без визрівання
1
3
10
30

Таблиця 6.2
Виділення іонів Mg у процесі співосадження (Са + Mg2+)
нанокристалічного апатиту на різних етапах визрівання (обмін у 1М
розчині нітрату кальцію, кімнатна температура, нейтральний рН)
2+

Час визрівання (дні)
1
3
10
30

2+

Виділені іони Mg2+ (% від вихідного)
84
84
87
82
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Іони СО32– посідають проміжне положення. Частина може замістити
іони ґратки, а інша залишається у шарі, залежно від стадії визрівання.
Заміщення іонами Sr2+ не впливало на формування ґратки, проте іони Mg2+
та СО32– перешкоджають цьому та гальмують процес визрівання апатиту.
6.2.4. Основні механізми (моделі) заміщення
Як зазначалося (розділ 1.2.2), біоапатит має досить складний хімічний
склад. Попри основні компоненти, в нього входять іони гідрофосфатні та
карбонатні, а також натрію, магнію та низки другорядних елементів. Якщо
зважати тільки на основні іони, то склад біоапатиту відображається формулою [36]
Са8.3~1.7(РО4)4.3(СО3)1(НРО4)0.7(ОН, СО3)0.3–1.7 ,
тобто він являє собою нестехіометричний карбонатизований ГА. Співвідношення НРО42–/СО32– зменшується з віком істоти, тобто апатит стає все
більш карбонатизованим (підрозділ 7.2). Водночас, відношення Са/(Р+С)
залежить від обставин життя (їжі, віку тощо) і є практично сталим.
Оскільки біоміметичний принцип (хімічної відповідності до біоапатиту) є
одним із головних під час створення біоматеріалів, численні роботи були
переважно направлені на дослідження та розробку біоматеріалів із фосфатів кальцію (за більшістю – ГА), заміщених іонами, типовими для біоапатиту (табл. 1.5).
Ступінь і позиція заміщення, а також структурні, морфологічні та
інші характеристики іон-заміщених матеріалів, залежали від співвідношення між іонними радіусами іонів сполуки та іонів-замісників. Так, іони
натрію і магнію, які близькі за величиною до іонів кальцію (табл. 6.3) [37],
з легкістю їх заміщують. Окрім розмірної подібності, визначальним
фактором виявився характер хімічного зв’язку, який утворюють іонизамісники.
Таблиця 6.3
Іонні радіуси деяких катіонів

Іон
Са2+ Mg2+ Na+ K+ NH4+ Ag+ Ag2+ Cu+ Cu2+ Zn2+ Pb2+ Pb4+
Ефективний
радіус,
1.14 0.86 1.16 1.52 1.63 1.29 1.01 1.08 0.87 0.89 1.32 0.915
Å
Примітка. Значення подано для координаційного числа 6. Для інших к.ч. значення
іонних радіусів можуть дещо відрізнятися.

Оскільки під час заміщення валентності іонів можуть не співпадати,
запропоновано низку механізмів (моделей) для збереження електронейтральності. Для катіонних заміщень до найбільш вірогідних (поширених) відносять такі (М – іон-замісник, □ – вакансія) [38]:
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М2+ = Са2+, 2М+ = Са2+ + □, М+ + М3+ = 2Са2+, 2М3+ + □ = 3Са2+,
М4+ + □ = 2Са2+.
Кальцій у структурі ГА займає два положення – СаІ і СаІІ (підрозділ 1.1). Об’єм поліедра СаІ значно більший (на 38 %) за такий для СаІІ.
Очікували, що іони, більші за кальцій, будуть замінювати позиції СаІ із
утворенням твердих розчинів. Однак нерідко вони займали позиції СаІІ.
Це пов’язують із домінуванням характеру утворюваного хімічного зв’язку
над розмірним фактором. Такий механізм особливо характерний для
одно- та тризарядних катіонів, оскільки для них у позиції СаІІ є більша
можливість для компенсації заряду за відповідного аніонного заміщення.
Запропоновано також механізми для чисто аніонного заміщення, які
діють залежно від Z і Х (Z – елемент кисневого залишку, Х – аніон ОН–,
F–, Cl– інш.) як-от
ZO43– = PO43–, ZO42– + □ = PO43– + X–, ZO42– + ZO44– = 2PO43–,
а також для сумісних катіон-аніонних процесів
□ + 2ZO42– = Са2+ + 2PO43–, М+ + ZO42– = Са2+ + PO43–,
М3+ + ZO44– = Са2+ + PO43–.
Як показали численні дослідження, більшість заміщень відбувається
за вищезазначеними схемами (підрозділ 6.2.3). Однак є випадки ускладнених механізмів, особливо коли відбуваються заміщення одразу кількома
іонами. До таких належать заміщення іонами СО32– та SiO44–.
Для випадку формування карбонатизованого ГА, КГА, внаслідок
заміщення фосфатних груп карбонатними запропоновано декілька механізмів. Найпростішим є варіант, коли надлишковий позитивний заряд,
який виник, компенсують заміщенням двозарядного іона Са2+ однозарядним, наприклад, катіоном Na+. Більш складною є модель, в якій компенсацію валентності пов’язують із утворенням кальцієвих вакансій. Так, для
карбонатизованого ГА запропоновано формулу [39]
Ca10–y+u(PO4)6–y(CO3)y(OH)2–y+2u ,

(6.4)

в якій 0 < y < 2, a 0 < 2u < y; вважається, що утворюється по одній кальцієвій і гідроксильній вакансії, із яких доля u може бути заміщена. Цей механізм для тих же значень у і u має більш узагальнений вигляд [40]
Ca10–y+u□у–u(PO4)6–y(CO3□)y–u(CO3OH) u(OH)2–y+2u□y–u,
де 0 ≤ у ≤ 2, 0 ≤ 2u ≤ у, а □ – вакансія.

(6.5)
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Однак карбонатизація ГА може бути наслідком не тільки заміщення
фосфатних груп (В-тип КГА), але й гідроксильних (А-тип КГА). У випадку малих концентрацій СО32– обидві групи заміщуються приблизно порівну [41], що передає співвідношення
Са10–р(РО4)6–р(ОН)2–р(СО3)р ,

(6.6)

де 0 < p < 1. За збільшення концентрації механізм поступово змінюється:
ще до повного заміщення гідроксильних груп відбувається процес переважного заміщення фосфатних груп; унаслідок, по досягненні р = 1, механізм більшою мірою відповідає запропонованому в [39], і продукт може
бути описано співвідношенням
Ca9–y(PO4)5–y(CO3)1+y(OH)1–y ,
де у < 0.8. Зміну механізму карбонатизації спостерігали не тільки за
збільшення концентрації карбонатовмістних компонентів при синтезі.
У процесі зменшення концентрації карбонатів під час нагрівання вихідного слабокарбонатизованого порошку ГА із заміщенням АВ-типу на повітрі
спостерігали переходи заміщення АВ→В→А [42]. Відпал слабокарбонатизованого ГА в атмосфері вуглекислого газу виявив потужний вплив
зазначених переходів на кінетику усадки порошкових пресувань і характеристики утвореної кераміки [23].
Дослідження заміщень базових іонів ГА групами SiO4 почалися після
виявлення впливу кремнію на метаболізм і ріст кістки [43]. Заміщення
здійснювали численними способами та з використанням різноманітних
джерел кремнію (переважно – силікатів). Іонний радіус Si4+ (0.42Å) більший аніж у Р5+(0.35Å), а довжина зв’язку Si–О (0.161 нм) більша ніж для
Р–О (0.155 нм). Внаслідок ефективний радіус тетраедра SiO4 більший за
нього для тетраедра РО4. Цю обставину вважають основною, чому ґратка
ГА може акумулювати обмежену кількість кремнію, що не перевищує
5 мас.%. Водночас єдиної думки тут немає, оскільки є дані, що навіть із
цієї незначної кількості тільки частина входить до ґратки [44]. Запропоновано низку механізмів заміщень РО4 на SiO4, із яких найбільш вірогідним
вважають утворення аніонних вакансій в ОН–-позиціях, тобто за формулою [45]
Са10(РО4)6–х(SiO4)х(ОН)2– х□х ,
в якій х ~ 0.05–1.38. Кремній-заміщений ГА має сильну хімічну спорідненість до карбонат-іонів СО32–, входження яких до ґратки компенсує надлишковий негативний заряд іона SiO44–. Присутність іонів СО32– спостері-
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гали навіть у кремній-заміщеному ГА, який синтезовано в атмосфері
аргону. Водночас зі збільшенням концентрації кремнію відповідно збільшувалася концентрація карбонату. За такого подвійного заміщення механізм процесу, звичайно, ускладнюється.

6.3. Біомедичне застосування
Численні біомедичні застосування фосфатів кальцію включають відновлення кісткових і періодонтальних дефектних ділянок, риштування для
регенеративної медицини, покриття на металевих імплантах, кісткові
цементи, системи доставляння ліків і антибактеріальні агенти. Наночастинки ФК недавно запропоновано для генної терапії шляхом трансфекції ДНК (підрозділ 8.5.3).
Відповідно до біоміметичного принципу (найбільшого наближення за
властивостями синтетичного матеріалу до біоапатиту), фосфат кальцію,
оптимальний для біомедичного застосування, повинен мати апатитову
структуру та складатися з наночастинок із низькою кристалічністю та
нестехіометричним складом. Більшість досліджень у створенні таких
матеріалів пов’язані з заміщеннями в ГА. Надалі розглянемо найбільш
перспективні біомедичні застосування іон-заміщених ФК [8, 12].
6.3.1. Кісткові цементи
Кісткові кальцій-фосфатні цементи (КФЦ) застосовують із середини
90-х років. Їхнє розроблення зумовлено спостереженням, що за нещільного прилягання керамічних ФК до стінок кісткового дефекту в незаповнених порожнинах формується не нова кістка, а фіброзна тканина. КФЦ
вводять у дефект як пасту, що твердіє, кристалізується та повністю заповнює його. Застосовують два типи цементів – брушитовий та апатитовий.
Після кристалізації у першому випадку утворюється брушит, у іншому –
кальцій-дефіцитний ГА (більш детально – у підрозділі 8.4.1). Останній
показав кращі властивості, оскільки апатитова структура ближча до біоапатиту. Біоапатит містить численні домішкові іони (підрозділ 1.2.2).
Виходячи з цього та біоміметичного принципу, у низці робіт досліджували вплив іонів біологічного значення (підрозділ 6.2) на властивості кісткових цементів, переважно на їхнє тверднення та біологічні властивості.
Ефект іонів Sr2+ досліджено як для брушитового, так і апатитового
цементів. Брушит, який кристалізувався внаслідок твердіння цементу на
основі суміші β-ТКФ/ДКФА, допованої SrCl2, мав збільшені сталі ґратки
через часткове заміщення Са2+ іонами Sr2+. Це заміщення суттєво гальмувало кінетику твердіння, проте помітно не впливало на механічні власти-
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вості цементу. У випадку застосування стронцій-заміщеного β-ТКФ,
у закристалізованому продукті виявили ДКФА; іони Sr2+ виділялися
з твердого цементу під час розчинення.
У дослідах із апатитовими цементами додавання гідрофосфату стронцію SrНРО4 до цементу на основі ТТКФ також призводило до заміщення
кальцію стронцієм у апатитовому продукті. In vitro та in vivo тестування
цементу виявили високі біосумісність і біодеградацію, тобто сприятливий
вплив заміщення на його властивості. До того ж, спостерігали градієнтний
розподіл Sr2+ на межі імплант (цемент) – нова кістка, що відносять до
активізації її утворення іонами Sr2+. Заміщений апатит як цемент утворився також внаслідок реакції твердіння у системі АФК/ДКФД у випадку
застосування АФК із стронцієм, а цемент складався із ГА та стронційзаміщеного ГА. Однак тільки стронцій-заміщений ГА із вмістом стронцію
до 10 ат.% утворювався у вихідній системі стронцій-місткий АФК/ДКФД.
Для цементів, які ґрунтуються на гідролізі α-ТКФ, додавання стронцію гальмує цей процес. Всього 5 ат.% Sr2+ достатньо, щоби повністю
блокувати гідроліз. Однак за менших концентрацій процесом гідролізу
(цементування) можна ефективно керувати.
Ефект іонів Mg, Zn і F досліджували на цементах, в яких вихідними
компонентами були порошки карбонатизованого аморфного фосфату
кальцію (КАФК), доповненого зазначеними іонами, α-ТКФ, ДКФА та
біфазні гранули БФК. Після цементування порошкові компоненти трансформувалися в слабокристалічний апатит, а гранули БФК практично
залишилися без змін. У зв’язку зі слабкою кристалічністю (та високою
дисперсністю) не було встановлено, чи входили зазначені іони в структуру апатиту. Проте вони впливали на властивості цементів, а саме: час
твердіння та пористість зменшувалися у ряді Mg > Zn > F, а компресійна
міцність збільшувалася.
Досліджено вплив іонів цинку на цементи на основі α-ТКФ. Концентрації цинку, менші за 0.11 мас.%, практично не впливали на гідроліз
α-ТКФ, позаяк більші за 0.26 мас.% значно гальмували його. In vivo
дослідження цементів із різною кількістю введеного цинку виявили, що
тільки за концентрацій менших від 0.03 мас.% цементи не викликали
запальних процесів.
Досліджуються також цементи з магнітними властивостями із введеними окислами заліза та сильним антимікробним потенціалом завдяки
впровадженим іонам К+ та Nа+.
6.3.2. Біоміметичні плівки та покриття
Серед покриттів із ФК, які одержують різними методами та способами (підрозділ 8.2), до біометричних відносяться такі, які осаджують за
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«м’яких» умов, тобто характерних для біологічного середовища. Підкладки для осадження різні – від губок до металевих поверхонь, наприклад,
у скріплюючих стрижнів. Вельми розповсюджені імпланти з титану (титанових сплавів) та ФК-покриттями. Їх застосовують для заміщення дефектних кісткових ділянок, які зазнають великих навантажень. Металевий
кістяк витримує навантаження, а покриття надає імпланту біосумісність і
біоактивність, а також сприяє його вростанню в оточуючу тканину. Значною перевагою біоміметичного осадження є можливість уведення в покриття необхідних іонів, а також ліків, макромолекул і біомолекул. Останні
термічно нестійкі та не можуть бути впроваджені поширеними високотемпературними методами. За біоміметичного підходу, покриття нарощується з розчину, що моделює тканинну рідину, МТР (SBF–simulated
body fluid). Сторонні частинки вводять у вихідний розчин МТР переважно
у складі розчинної солі та співосаджують із ФК.
Оскільки біоапатит значною мірою карбонатизований, ґрунтовно
вивчали вплив концентрації іонів НСО3– на осадження з МТР. Знайдено, що
вони гальмують ріст кристалів і значно впливають на склад і структуру
осаду. За малих концентрацій (< 20 ммоль·л–1) формуються апатити В-типу,
а за більших – змішаного АВ-типу. Осад був текстурований із переважним
ростом кристаликів уздовж осі ̅ перпендикулярно до поверхні підкладки.
–
За значного (п’ятикратного) збільшення концентрації, іони НСО3 суттєво
впливали на кінетику росту та призводили до формування менших зерен і,
внаслідок, кращої адгезії покриття до металевої поверхні.
За подібних умов іони Mg2+ спричиняли ще сильніший гальмуючий
–
ефект, ніж НСО3 . Вони значно впливали на процеси на міжфазній
поверхні покриття–підкладка. За відносно підвищеної концентрації іони
Mg2+ сприяли утворенню зародків апатиту, що посилювало адгезію
покриття на початковій стадії осадження. Іони магнію гальмували кристалізацію апатиту зі слабопересиченого розчину ФК. Потужність ефекту
лежала посередині між подібним для іонів стронцію та марганцю. Магній
входить у ґратку апатиту до 2 ат.% і цим зменшує його ґраткові сталі,
позаяк іони стронцію також впроваджуються у ґратку апатиту за осадження з МТР і збільшують його сталі (через більший іонний радіус порівняно
до властивого магнію).
Найсильнішим інгібітором осадження з розчину МТР є іони марганцю Mn2+. Покриття було аморфним із відносно значним вмістом марганцю
(до 30 ат.%). Та, незважаючи на тонкий шар (малу кількість), осаджений
апатит мав напрочуд сприятливий вплив на тілесні клітини. Порівняльні
дослідження з остеобластами людини на покриттях ФК із вмістом іонів
стронцію, магнію та марганцю показали, що перші два найбільше сприяли
розвитку колагену І, а покриття з марганцем – утворенню остеобластів.
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Вивчали також осадження на титан покриттів апатиту з різним вмістом іонів цинку Zn2+. Збільшення концентрації цинку у материнському
розчині спричиняло збільшення його вмісту та зменшення вмісту кальцію
та фосфату в покритті. Цинк гальмував ріст кристаликів, у зв’язку з чим
не було визначено, чи входив він до ґратки апатиту (дифракційні максимуми від осаджених високодисперсних покриттів були надто розширеними). Покриття були дуже тонкими (десятки нанометрів) та мали високу
адгезію до металевої поверхні. Спостерігали значну інтенсифікацію
у розмноженні фібробластів, а також у розмноженні та диференціації
остеобластів за збільшення концентрації Zn2+ (від 0 до 0.195 мг · см–2).
6.3.3. Наночастинки
Біомагнітні частинки
Наночастинки з магнітними властивостями останнім часом є об’єктом
всебічного дослідження, оскільки взаємодіють із магнітним полем і
можуть бути застосовані як нагрівні елементи в гіпертермічній терапії
злоякісних пухлин [46].
Магнітні частинки ГА та ДКФД одержали шляхом співосадження
з розчину ФК, в який було введено іони Fe2+ різної концентрації [47–49].
Магнітні властивості частинок виявилися залежними від декількох факторів, зокрема від ступеня дефектності кристалічної ґратки. Посилення
магнітних властивостей пов’язано зі збільшенням вмісту іонів Fe2+. Однак у
зв’язку з меншим радіусом іона Fe2+ (0.0835 нм) порівняно з властивому
Са2+ (0.099 нм) це призводить до прогресуючого спотворення ґратки та послаблення магнітної ефективності частинок. До того ж, при цьому важко
визначити локалізацію введених іонів, оскільки через розширення дифракційних максимумів збільшується похибка у визначенні сталих ґратки.
Проте, in vitro дослідження терапії з магнітними частинками ДКФД
показали, що вони ефективно вбивають ракові клітини та водночас не
пошкоджують нормальні [48]. Магнітну терапію досліджували також in
vivo, а ефективність наночастинок Fe2+ визначили, порівнюючи дієвість
заміщеного та незаміщеного ГА. Частинки вводили довкола ракової пухлини. Гіпертермія за дії зовнішнього магнітного поля призводила до різкого зменшення об’єму пухлини упродовж часу спостереження 2 тижні [49].
Флуоресцентні індикатори
Іони лантанідів La2+, Eu3+, Tb3+ мають люмінесцентні властивості, що
придатні для біологічного застосування. Їхня фосфорисценція характеризується вузькими емісійними лініями, високою фотохімічною стабільніс-
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тю та відносно тривалим часом флуоресценції (декілька мілісекунд порівняно з типовими 10–5–10–6 мсек).
Лантан-заміщений ГА, La-ГА, одержано шляхом іонного обміну
[50–52] у водних розчинах. Поряд із La-ГА, в усіх продуктах був присутній фосфат лантану LaРО4 за атомного відношення лантану більшого за
0.01–0.03 [51]. Однак за менших концентрацій одержали тільки монопродукт La-ГА [50]. За зміни температури синтезу частинки La-ГА були
аморфними (37 ºС) та нанокристалічними (80 ºС). Ефективність флуоресценції вельми залежала від кристалічності матеріалу: аморфні частинки
мали набагато слабшу флуоресценцію, аніж кристалічні. Нанокристалічні
частинки поєднували інтенсивну флуоресценцію з субмікронними розмірами кристалів, достатніми для практичного застосування.
Європій-заміщений апатит одержано з найбільшим відношенням
Eu/(Eu+Са) близько 2 ат.% співосадженням у спиртовому розчині за
фізіологічної температури [53, 54]. Найбільш ефективною для таких
частинок є емісія при 614 нм, тобто в червоному інтервалі спектра.
За заміщення іншими лантаноїдами, наночастинки ГА мають емісію
у широкому інтервалі оптичного спектра. Колоїди, які стабільні за нейтрального рН і дають флуоресценцію у червоному чи голубому інтервалах
спектра, одержано для частинок ГА, заміщених іонами Eu3+ і Tb3+ [55].
Частинки таких колоїдів функціонізували молекулами ДНК. Їхнє застосування для введення біомолекул у живі клітини інтенсивно досліджується,
тому що завдяки флуоресценції доповані частинки відіграють роль біологічних індикаторів (свого роду метод мічених атомів).
Спотворення ґратки через введення сторонніх іонів не дозволяє
зробити однозначні висновки про їхню локалізацію та концентрацію,
виходячи з рентгенівських даних. Характеристики люмінесценції дають доповнюючу інформацію. Так, люмінесценція відсутня, якщо введені іони адсорбовані на поверхні частинок, але ці частинки випромінюють після відпалу за 800 ºС внаслідок дифузії адсорбованих іонів у апатитову ґратку [56].
Деякі заключні зауваження
Результати вищерозглянутих робіт свідчать про реальну можливість
покращення біологічної поведінки іонно-заміщених ФК за рахунок модифікації їхніх структурних, морфологічних і хімічних (значення Са/Р)
характеристик або терапевтичних властивостей іона-замісника. Більшість
досліджень була пов’язана з ГА. Проте низка інших іонно-заміщених ФК
також вивчена та знайшла застосування.
Щодо одержаних результатів, своєчасними вбачаються такі зауваження.
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Високотемпературні реакції іонного обміну
 Упродовж приблизно 45 років дослідження спікання матеріалів на
основі ГА, в тому числі іон-заміщених, добре вивчено фактори, що впливають на процеси ущільнення та росту зерен. Визначальним у цих процесах є стан гідроксильних позицій. Вони можуть містити власне гідроксильні групи, вакансії та сторонні іони. За розвитку дегідроксилювання,
утворені вакансії сприяють коалесценції частинок на першій стадії
спікання за відносно малих температур та ущільненню на проміжній стадії
за більших температур. Проте на заключній стадії, коли пори закриті,
дегідроксилювання гальмує ущільнення через пари води, утворені та
накопичені в порах. Заміщені (сторонні) іони змінюють взаємодію між
іонами ґратки, що впливає на їхню рухливість і, внаслідок, на спікання.
Однак для більшості матеріалів на основі ГА ріст зерен стає домінуючим
у процесі спікання тільки за густини більшої за ~ 95 % від теоретичної для
матеріалу.
 Зерна ростуть водночас із процесом ущільнення. Їхній ріст стає
особливо інтенсивним на останній стадії спікання за високих температур.
Із метою попередження розростання зерен і одержання дрібнозернистої
кераміки для покращення її механічних характеристик було застосовано
низку прогресивних способів і методів: гарячого пресування, гарячого
ізостатичного пресування, мікрохвильового спікання чи двостадійного
спікання. Апробовано також різні добавки. Хоча за деякими механічними
характеристиками досягнуто покращення, проте така визначальна
в’язкість, як ударна, залишається незадовільною для використання кераміки в навантажених ділянках скелета. До того ж, механічні характеристики значно погіршуються під час знаходження кераміки у рідкому середовищі, яке моделює тілесну рідину. Оскільки при цьому відбувається
розчинення матеріалу та ресорбція остеобластами, спричинене його біоактивністю, то одночасне покращення механічних і біологічних властивостей може бути суперечливим. Внаслідок перспективними вважають як подальшу оптимізацію (за відомими чинниками) традиційного спікання, так
і розвиток нетрадиційних і новітніх методів і способів одержання керамік
ФК необхідної якості, в тому числі пов’язаних із іонними заміщеннями.
Низькотемпературні реакції іонного обміну
 На сьогоднішньому етапі одержані дані не завжди дають однозначну відповідь, чи зміна біологічної поведінки є наслідком впливу природи
іона, чи спричинених ним змін фізико-хімічних характеристик заміщеного
ФК.
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 Часто термін «іон-заміщений ФК» не відповідає дійсності, оскільки
не має доказу входження стороннього іона в ґратку. Відповіді перешкоджає
зазвичай низький рівень кристалічності продукту, який обумовлено (особливо за біоміметичного способу) пригніченням росту кристалів доданими
іонами та домішковими частинками (як СО32– та/чи НРО42–), присутності
яких важко запобігти за низьких температур осадження в атмосфері повітря. У зв’язку з цим немало іонно-заміщених ФК насправді є допованими,
в яких додані іони переважно адсорбовані на поверхні кристалів.
 Кристалічність і ступінь дисперсності значно впливають на розчинність ФК. Отже, зменшення кристалічності та розвиток питомої поверхні
спричиняють збільшення розчинності іонно-заміщених ФК, а не власне
природа впроваджених іонів.
 Виділення сторонніх іонів у розчин (у процесі розчинення матеріалу) відбувається набагато швидше для іонів, адсорбованих на поверхні,
аніж із ґратки (об’єму) кристала. Швидкість виділення та кількість виділених сторонніх іонів є вельми важливими для біомедичних застосувань.
Проте ці процеси слабо досліджено in vitro і ще менше – in vivo.
 Вельми обмежена частина іон-заміщених і/чи іон-допованих ФК
була тестована in vitro та/чи in vivo, так що повідомлене покращення
їхньої біологічної поведінки є більше гіпотезою, аніж достеменним фактом. Тільки в окремих роботах покращені біологічні характеристики
можуть бути пов’язані з присутністю сторонніх іонів.
 Зазначене вище зумовлює потребу в більш ретельному аналізі
іон-заміщених ФК із питань а – модифікації структурних, морфологічних і
хімічних характеристик, індукованих сторонніми іонами; б – in vitro та in
vivo іонних виділень; в – біологічної реакції за умов in vitro та in vivo
тестувань. Здобуті результати можуть стати підґрунтям для розробки іонзаміщених ФК із поліпшеною біоактивністю та придатних для доставляння терапевтичних іонів у біологічні комірки.
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Розділ 7
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОГО ТА ІОННОГО
СТАНІВ І КІНЕТИЧНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕРМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ФОСФАТАХ КАЛЬЦІЮ
7.1. Ступінь кристалічності
7.1.1. Рентгенівські дослідження
Уже перші дослідження природної кістки виявили в ній кристалічну
фракцію. Про це свідчили дифракційні максимуми при кутах основних
відбивань кристалічного ГА. Перекривання характерної тріади відбивань
пов’язали з вельми малими (нано)розмірами кристаликів, що спричиняло
відоме розширення дифракційних максимумів (рис. 2.1 в,г). Подальші
дослідження кристалізації ГА з водних розчинів (розділ 2) значною мірою
були пов’язані з цими рентгенівськими даними. Зокрема вони показали,
що дифракційна картина біоапатиту якісно є перехідною від властивої
аморфному фосфату кальцію, зародженому на початковій стадії водного
синтезу, до дифрактограми кристалічного ГА, в який трансформується
АФК на заключній стадії процесу (рис. 2.1 а–в). Це випливало з сильного
фону непружного розсіювання на рентгенівських картинах біоапатиту при
кутах, які менші за 37 º2θ (рис. 2.1 г), що типове для АФК. Таке розсіювання було сильнішим від кісток молодих істот і слабшало з їхнім віком.
Внаслідок мінеральний компонент кістки стали розглядати як двофазну
нанокристалічно-аморфну структуру, в якій відносна кількість кристалічної фракції збільшується з віком кістки, тобто з її «визріванням». Для
кількісної характеристики процесу природного визрівання ввели поняття
ступеня закристалізованості, або просто «кристалічності», біоапатиту як
відношення кількості кристалічної фази до кількості залишкової аморфної
(у відсотках, %). Оскільки кристалізація синтетичного ГА з розчинів значною мірою моделює процес природного старіння твердої тканини, то,
окрім прямого дослідження біозразків, широко розгорнулися роботи з визрівання синтетичних апатитів [1–7].
Робота [6] була серед перших, у якій між кристалічністю апатиту та
характеристиками відповідної рентгенограми встановили кількісний
зв’язок. Для цього застосували метод кількісного рентгенівського фазово-
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го аналізу [8]. Метод ґрунтується на тому, що на рентгенограмі порошку
з хаотично розташованими кристалами інтенсивність (площа) дифракційного максимуму чи будь-яка лінійна комбінація таких інтенсивностей над
лінією фону прямо пропорційна вмісту кристалічного компонента. Спочатку вияснили, чи присутня у зразках кісткової тканини аморфна фаза,
окрім кристалічної. Досліджували хаотичні порошки (з хаотично розташованими частинками) з висушених кульшових кісток людини, щура та
корови. Повністю кристалічний хаотичний порошок ГА мали за стандарт.
Фракцію кристалічного апатиту у зразках кісток оцінювали з порівняння
відносної інтенсивності ІГА (площі) максимумів стандартного ГА (відбивань 002 і 310) та інтенсивностей Im відповідних максимумів кістки. Для
повністю кристалічного кісткового біоапатиту Im = ІГА. Різницю між інтенсивностями вважали за масовий вміст некристалічної фази Wаm як
Im/ ІГА = 1 – Wаm.

(7.1)

Обчислене звідси значення Wаm множили на 100 % та знаходили вміст
аморфної фази у відсотках.
Рівняння (7.1) було результатом таких міркувань. Якщо кістковий
мінерал – двокомпонентна суміш кристалічної та аморфної фаз, то справедливою є формула [8]
Im/ ІГА = WГА · µГА/ WГА (µГА – µаm) + µаm ,
де WГА та µГА – відповідно масова фракція та масовий коефіцієнт абсорбції ГА, а µаm – масовий коефіцієнт абсорбції АФК. Якщо прийняти, що
µаm = µГА, то звідси випливає співвідношення (7.1) як
Im/ ІГА = WГА = 1 – Wаm.
Справедливість і придатність рівняння (7.1) для аналізу фазового
складу кісткової тканини перевіряли [6] на серіях порошкових зразків із:
1) сумішей кристалічного ГА та синтезованої аморфної фази за різного
співвідношення; 2) суміші ГА та кісткового матриксу, виділеного з демінералізованої кісткової тканини (із метою виявлення впливу води та органічного компонента); 3) кісток, попередньо оброблених за низкою хімічних методів (для виявлення можливого впливу препаративних процедур
на вміст аморфної фази).
Рис. 7.1 показує експериментальну залежність відносної площі (інтенсивності) дифракційних максимумів від відносної кількості аморфної фази
для сумішей синтетичних ГА та АФК (темні кружечки). Урахування впливу органічного матриксу (переважно – колагену), зв’язаної води та іншого
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віднош
шення Саа/Р для АФК
А
даєє
вельми
и слабкку від
дмінністьь
(світлі кружечкки на рис. 7.1 таа
таблиця 7.1). У
Усі одерж
жані зна-чення лежать на прям
мій лінії,,
що піідтвердж
жує віро
огідністьь
лінійно
ого співввідношен
ння (7.1))
та мож
жливість ййого застосуван-ня для експерииментальн
них дос-ліджень.
Вн
наслідок у роботі [6] рент-генівсььким метоодом упеерше бу-ло пок
казано, щ
що мінееральний
й
компон
нент визррілої кісттки (лю-дини, щура, корови) вміщуєє
значний
й відсотоок (40–45
5 %, таб-лиця 7.1) аморф
фної фаззи та щоо
цей меттод можнна застоссовувати
и
для ви
изначенняя вмісту
у аморф-кістці, так і в синттетичнихх

ис. 7.1. Залеежність від
дносної плоощі
Ри
мумів
(інтенсивності) дифракцій
йних максим
від ввмісту некр
ристалічноїї фази в сум
мішах
синттетичних ГА
А та АФК (темні кружеечки)
і вплив на цю
ц залежність домішкку
оргганічного матриксу
м
(сввітлі кружеечки)

ного ккомпонен
нта як у прирродній
кальцій--фосфатн
них суміш
шах.

Таб
блиця 7.1
Вм
міст нек
кристаліч
чної фаззи у зразк
ках кістоок
ЗЗразок

Вол
лога,
%

Оррганііка,
%

не
Мін
нееIb
Im Caa/P
рал
л,
%
–
3567 3567 1. 64
58
8 1983 2088 1. 65

Синтети
ичний ГА
Кістка ккорови, неообробленаа
Кістка щ
щура, необ
броблена
Кістка щ
щура, виділлена
– спирттово-ефірн
ною
сумішшю
ю
– етилен
н діаміном
м
– спирттово-ефірн
ною
та етиллен діаміноовою суумішшю

–
8

–
334

11

333

56
6

1943 2106

11

337

63
3

–
–

–
–

–
–

кристаНек
лічн
на фаза
А
В
0
41.5
5

0
44

1. 62

41.0
0

44

1963 2071

1. 62

42.0
0

45

2074 2074
2138 2138

1. 62
1. 62

41.9
9
40.1
1

45
43

и. Іb – інттенсивністть (відноссна площаа) для ціло
ої кістки; Im – знач
чення Іb з
Примітки
урахуван
нням впли
иву колагеену, води тта хімічно
ої стехіометрії. А – значенняя, вирахувані за п
припущенн
ня µГА = µаm; В – знаачення, об
бчислені за
з припущ
щення вели
ичин Са/Р
для ГА – 1.8 і АФК
К – 1.33, що
щ дає відп
повідно µГА
=
85
і
µ
=
76.3.
Г
ат
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Поб
будову гррадуювал
льного гррафіка для
д визнаачення вм
місту АФ
ФК особ-ливо реттельно ви
иконали в роботіі [9]. Тутт об’єктом досліддження були пла-змові поокриття на
н основіі ГА. На дифракттограмі від плазм
мових пок
криттів є
висококконтрастн
на відмін
нність
між відб
биванням
ми АФК і ГА.
Покритття одерж
жують напиленням порошкіів ГА з високотемпеературноїї плазми
и [10].
Пороши
инка в плазмі
п
нагрін
вається до висооких тем
мпераиться.
тур і частковоо плави
Після ззіткненняя з відн
носно
низькотеемператуурною поверп
хнею п
підкладки
и порош
шинка
стрімко охолодж
жується. Розплавлен
на частин
на не всстигає
кристаліізуватисяя, що вн
насліРи
ис. 7.2. Уточнення харрактеристик
док дає аморфнуу фазу в покмакси
имумів по дифрактогр
д
рамі плазмо
ового
покриття на осноові ГА
ритті. Н
Нерозплаввлена частина
порошин
нки за час переб
бування в плаазмі рекрристалізується і ф
формує в напилен
ному покрритті виссококри-сталічни
ий ГА (чаастіше – оксигідрроксиапаатит, ОГА
А) [11, 122], який дає
д гост-рі дифраакційні максимум
м
ми (рис. 77.2).
Виссока якістть дифраактограм
ми від плаазмового
о покритття дозвол
ляє її ре-тельну м
математи
ичну обр
робку [9]. Характтеристики
и максим
мумів були уточ-нені методом найменш
ших кввадратів за засстосуванння ориггінальноїї
уму взятто відповвідно до функціїї
комп’юттерної пррограми.. Форму максиму
Пірсон V
VIII (50 % за Гау
уссом + 50 % за Лоренцо
ом). Аморрфне гал
ло також
ж
вважали
и симетри
ичним і описувалли цією ж функц
цією. Знааходили уточнені
у
і
значення кутовоого полож
ження, пллощі та напівшир
н
рини (шиирина на полови-ні висотти) дифраакційних
х відбиваань, а таккож дифу
узного гаало. Прик
клад зна-чень інттенсивності, уточ
чнених і уузгоджен
них із експерименнтальним
ми дани-ми, показано наа рис. 7.2
2 для зраазка зі значним
з
вмістом АФК. Такі
Т
даніі
одержан
но для ди
ифрактогграм від ббільше десяти
д
пл
лазмовихх покритттів із різ-ним співвідношеенням АФК
А
і ГА
А (напил
лених за різних ррежимів)). Залеж-ність пллощі (інтенсивноссті) відби
ивань А від вмістту фаз w виявилаася чіткоо
лінійною
ю відповіідно до
А = Kw
w і A /= K / w /
для криссталічногго та амо
орфного ккомпонентів (рисс. 7.3).

(7.2))
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Рис. 7.33. Сумарна площа (інттенсивністьь)
всіх ди
ифракційни
их піків ГА і площа гал о
в залеж
жності від вмісту
в
цих компонент
к
тів

Рис. 7.4. Зал
лежність віддносної пло
ощі гало
від вмісту аморфної
а
ф
фази в плаззмових
покриттяях ГА

Із н
нахилу пррямих наа рис. 7.3 визначи
или серед
дні значеення коеф
фіцієнтівв
/
К і К д
для всіх одержан
них зраззків із вееликою точністю
т
ю: К = 2155 (56))
/
в К = 10027 (42), де в дуж
жках подаано серед
дньоквад
дратичне відхилен
ння.
Дляя викори
истання подібного
п
о градую
ювальногго графікка для аморфноа
кристаліічних суумішей, одержан
них за ін
нших ум
мов напиилення, зазначені
з
і
співвідн
ношення презенттували в більш загальній
з
й формі.. Ввели поняттяя
«фракціяя гало» h як від
дношенняя площі аморфно
ого галоо А/ до загальної
з
ї
/
площі гаало та мааксимуміів А + А (де А – площа всіх дифрракційних
х піків):
h = А//А + А/.

(7.3))

Урааховуючи
и залежн
ності (7.22) та зроззуміле рівняння w + w/ = 1, від-носне зн
начення w/ можнаа записатти як
w/ = 1/[1 + К//К (1 – h) / h].
h

(7.4))

Із ззалежноссті (7.4) неважкко визначити вм
міст аморрфної фракції
ф
з
експериментальн
но знайд
деного зн
начення h. Однак для цьього треб
ба знати
и
/
відношеення коеф
фіцієнтівв К /К. Йоого знахо
одили з рівняння
р
К//К = (А//А)//(w// w)

(7.5))

для одніієї суміш
ші з відом
мими знааченнями
и w/ і w. Внасліддок для значення
з
я
/
К /К = 1027/21555 = 0.477
7 (0.017) та площ
щ, відобраажених нна рис. 7.3, побу-дували гградуюваальний графік
г
длля знаход
дження відносног
в
го вмісту
у аморф-ної фраккції в плаазмових покриття
п
ях (рис. 7.4).
7
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Фізи
ико-хіміч
чні харак
ктеристикки АФК і ГА зн
начно заллежать від низки
и
факторівв осаджеення з ро
озчинів (розділ 2).
2 Так, температу
т
тура визн
начає се-редній ррозмір і форму кристалів,
к
, рН матточного розчину
р
впливає на тип і
кількістьь захоплеених іонів, а оби
идві ці хаарактеристики оссаду залеежать від
д
тривалоссті синтеезу (часу
у визріван
ння). Роззмір і фо
орма криисталів, як
я і іонніі
заміщен
ння, значн
но впливаають на ххарактери
истики дифракціййних мак
ксимумів,,
за якими
и побудоовано граадуювалььний граафік на рис.
р 7.1. О
Отже, ко
оректним
м
вважаютть викори
истання такого
т
графіка дляя матеріаалів, які оодержано
о за одна-кових ум
мов.
Нагглядною ілюстрац
цією впли
иву
основни
их факторрів водного синттезу
на струуктурні характер
х
ристики порошків н
на основіі ГА є рен
нтгенограами
на рис. 77.5 [13] (як
( і под
дібні в ччисленних інших рооботах [1
1–4]). Інттенсивністьь і формаа максим
мумів із однаковим
ми (hkl) наа них пом
мітно відррізняютьсяя для поррошків: а (темпеература син
нтезу 95 ºС,
º рН 6.5
5, час виззрівання 233 год), б (70 ºС, рН
Н 6.5, 2 ггод)
і в (35 ºС
С, рН 7.5, 2 год). Характер
Х
ристики мааксимумівв пов’язаані також
ж з
іонними
и заміщен
ннями в порошкках,
як-от з ііонами НРО
Н 42– у порошку
п
уві
2–
іонами С
СО3 у порошку
п
б (заміщ
щен3–
–
ня обох позицій, ОН і РО
О4 ).
упеня кррисДляя визначеення сту
талічноссті в таки
их порош
шках зап
пропонован
но співвід
дношення [13]
Хс ≈ 1 – V112/300/I300 ,

(77.6)

де I300 – інтенссивність максимууму
(300), а V112/300 – інтенсивність щілини м
між відб
биванням
ми (112)) і
(300), якка повніістю зникає для некристаліічних зраазків.
Осккільки зн
начення Хс залеж
жить
також ввід розмірру зернаа, то йогго
справедлливість перевірял
п
ли за форрмулою

Ри
ис. 7.5. Вихіідні порош ки на основі ГА
за а – ви
исокої, б – середньої
та в – ни
изької криссталічності
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В002 Хс = К ,

(7.7)

де коефіцієнт К = 0.24, що знайдено з досліджень численних подібних порошків, одержаних за різних умов осадження [13], а В – повна ширина
дифракційного максимуму (002) на половині висоти. Емпіричні співвідношення 7.6 і 7.7 дали близький результат для Хс у межах похибки
10 % для численних аморфізованих фосфатів кальцію на основі ГА (а для
порошків а, б і в – 80 %, 40 % і 20 % відповідно).
Метод «щілини» між дифракційними максимумами [13], як і градуювальні залежності (рис. 7.1 і 7.4) [6, 9], застосовували для оцінювання
вмісту аморфної фази у зразках кальцій-фосфатного апатиту [14, 15]. Проте зазначалося, що похибка результату є малою тільки у випадку межових
станів присутніх фаз, тобто для висококристалічного ГА та дійсно аморфного фосфату кальцію [9]. Вузькі інтенсивні дифракційні максимуми та
«класичне» гало на рентгенограмі (рис. 7.2) мовби свідчать, що такими є
стани фаз у плазмових покриттях. Однак порошинки ГА у високотемпературній плазмі дегідроксилюються [16, 17], а зовнішні шари покриття не
охолоджуються миттєво (як дотичні до підкладки) та можуть частково перетворюватися в нанокристалічні [18]. Така нестехіометрія та часткова
псевдоаморфність впливає на положення та форму дифракційних максимумів і робить внесок у непружне розсіювання за рахунок зменшення інтенсивності пружного. Не менш проблемною є ситуація з іонними заміщеннями, внаслідок яких у ґратці виникають напруження та структурні
спотворення, особливо при значній різниці між радіусами іонів, які заміщують один одного. Результати іонних заміщень можуть також значно
впливати на рентгенівське розсіювання.
Робота [19] присвячена з’ясуванню структурного стану тієї частини
апатиту, яка зазнала змін (спотворень) за дій найбільш частотних із вищезазначених факторів осадження. Досліджували зразки чотирьох характерних фосфатів кальцію на основі ГА (рис. 7.6). Як про це свідчать форма та
ширина відбивань на рентгенограмах, зразки вельми відрізнялися за
структурною досконалістю, особливо ГА, осаджений на колагенове
волокно (рис. 7.6 г). Перші три рентгенограми були якісно подібними,
тому досліджували перший зразок, який за найбільш уширеними максимумами та можливою присутністю залишкового гало в інтервалі 30–35 º2θ
розглядали як найбільш структурно-недосконалий (рис. 7.6 а). Для порівняння як стандарт мали зразок АФК, спеціально синтезований за умов, які
блокують кристалізацію [20]. Дифрактограму АФК показано рис. 7.7,
а дифрактограму рис. 7.6 а, із якої вилучено дифракційні максимуми та
яка, як вважають, показує вклад структурно-спотвореної частини (ССЧ)
зразка – «аморфний» фон, – на рис. 7.8 а [18].
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Рис.. 7.6. Дифраактограми від ГА: а – низької кристалічності; б – карббонатизованого
перевважно в В-п
позиціях; в – Mg-заміщ
щеного та г – осаджен
ного на коллагенові во
олокна

Із порівнян
ння цих
х двох
дифракттограм випливає, що
інтерферренційнаа картин
на від
АФК маає меншуу кількістть максимумівв (тільки два), до того ж
вони зн
находятьсся в меншому
кутовом
му інтерввалі, аніж
ж така
від СС
СЧ. Кривві радіаального
розподіллу атоміів (КРРА
А) для
АФК і ССЧ показуют
п
ть, що
перша має мен
ншу розздільну
здатністть,
а
аніж
друга
(рис. 7.99 а,б). Прри цьому
у за маРис. 7.7. Дифрактогр
Д
рама АФК
лих
м
міжатомн
них
віддалей
r < 3 Å крива АФ
ФК вияввляє чіткіі максим
муми для r ≈ 1.5 Å і r ≈ 2.5
2 Å, щоо
належатть парам
м Р–О і О–О у фосфатн
ній групіі. Це віддображаєє значнуу
3–
повторю
юваність тетраедр
рів РО4 у загало
ом аморф
фній струуктурі. Од
днак дляя
віддалей
й r > 3.5 Å макси
имуми АФ
ФК роздіілені поггано. На ккривій ССЧ
С
мак-симуми на малихх віддаляях r < 3.55 Å співп
падають із
і такимии на криввій АФК,,
однак длля більших r > 3.5
5 Å вони
и чітко ро
озділяються та щее й посил
люютьсяя
всуперечч кривій АФК.
Із зііставленн
ня криви
их на рисс. 7.9 авто
ори [19] доходятьь висноввку, що в
АФК пеереважноо зберігаєється бли
ижній, а в ССЧ – також і дальній порядокк
у розташ
шуванні атомів
а
(іонів). Ви
иходячи з результтатів КРР
РА щодо
о ймовір--
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ної криссталічноїї природи
и ССЧ ап
патиту, побудува
п
али дифрракційну картинуу
для ГА з екстремально малими
м
н
нанокриссталами, розмірии яких 1.5
5–2.5 нм
м
п
ували значення сталих
с
ґрратки (ри
ис. 7.8 б)..
всього в декількка разів перевищу
Порівняяльний ан
наліз ди
ифрактогррам експ
перименттальної тта розрах
хунковоїї
на рис. 77.8 а і б виявив,
в
що
щ вони ввельми подібні.
п

Рис. 7.8. Дифрактогр
Д
рами низьккокристаліччної частин
ни (ССЧ) зраазка після
вилученняя дифракційних макси
имумів на рис.
р 7.6 а та б – побуддована для
нан
нокристали
иків розмір
ром 1.5–2.5 нм

Рисс. 7.9. Кривві радіальноого розпод
ділу для а – АФК і б – СССЧ

високої рооздільної здатно-Досслідженняя в електтронномуу мікросккопі надв
сті (ЕМН
НРЗ) заввершили доказ наанокристаалічної природи
п
С
ССЧ. Ви
иявилося,,
що зразкки, які даають диф
фрактограами на ри
ис. 7.6 а–
–в, складааються з двох ти-пів часстинок (рис. 7.1
10). Часстинки першого
о типу мають розмірр
30–40 нм
м і є кри
исталічни
ими, осккільки у них
н у діл
лянках ррозміром 4–10 нм
м
надійно виявляю
ються мііжплощи
инні відд
далі ГА. Ці діляянки оріієнтованіі
хаотичн
но одна щодо
щ
інш
шої та заанурені в матриц
цю, в яккій упоряядкованее
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розташуування чаастинок виявляєть
в
ься набаггато гірш
ше. Протее спеціалььний ме-тод (фуункцій аввтокореляції), яккий засто
осовуютьь для анналізу зо
ображеньь
ЕМНРЗ,, показав, що в цій
й матриц
ці в ділян
нках (дом
менах) роззміром не
н більшее
3 нм таккож виявлляються міжплощ
щинні від
ддалі ГА (рис. 7.1 0 а). Інш
ші два ти-пи зраззків маю
ють под
дібну буудову, особливо
о
о Mg-зам
міщений апатитт
(рис. 7.66 б,в). Од
днак у зразках ГА, осааджених на коллаген (ри
ис. 7.6 г),,
ніяких д
ділянок ізз упорядк
кованим ррозташувванням частинок
ч
методом
м ЕМНРЗ
З
не виявллено – воони амор
рфні (рисс. 7.10 б). Отже, зр
разки ГА
А, які даю
ють диф-рактограами як наа рис. 7.6
6 а-в, є н
нанокристталічним
ми з двом
модальним розпо-ділом вн
нутрішнььовпорядкованих ділянок за розмір
рами, якіі хаотичн
но розта-шовані оодна до іншої.
і
Біільші за ррозмірам
ми дають дифракцційні мак
ксимуми,,
а менші – картин
ни розсію
ювання якк ССЧ (ри
ис. 7.6 а–
–в і 7.8 а)).

Рис. 7.100. Зображен
ння в ЕМНР
РЗ: а – наноокристалічн
ного ГА. Уп
порядкованні ділянки в кружках
відповід
дають функц
ції автокореляції (праавий нижній кут); б – АФК
А на коллагеновомуу волокні.
А – збільшене зобр
раження діілянки та В – його фун
нкція автоккореляції
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У рроботі [199] доходяять також
ж оригін
нального загальноого висно
овку, щоо
за «криссталічноссті», яка прямує ддо нуля, між модеелями наанокристалічногоо
та склоподібногго (амор
рфного) стану зн
никає відмінністть. Якщо
о розмірр
когеренттно-розсіювально
ої ділянкки стає меншим за 1 нм, то нанокр
ристаліч-ний стан
н можна вважати
и склоподдібним, у якому зберігаєт
з
ться тільк
ки ближ-ній поряядок (на віддалях
в
до 0.5–00.6 нм).
7.1.2. ІЧ
Ч-спектррометричні досліідженняя
Виззначення ступеняя кристаллічності (як відн
носного масового
о вмістуу
кристаліічної фаази в су
уміші з аморфно
ою) розр
роблено також методом
м
ІЧ-спекттрометріїї [21]. По
одібно доо рентген
нівського
о методу,, для цьогго засто-совуютьь градуюввальні гр
рафіки. Їхх побуду
ували дляя двох тиипів зразк
ків. Зраз-ки перш
шого типу були порошкам
п
ми АФК
К, ГА та їхніх сум
мішей. Порошки
П
и
одержалли з осад
дів водно
ого (нітраатного) синтезу
с
за
з умови відсутно
ості кар-бонат-міістких коомпоненттів. АФК
К походитть із осад
ду на раннній стад
дії синте-зу, ГА – на закллючній. Відображ
В
женням процесу
п
кристаліз
к
зації в ІЧ
Ч-спектріі

в інтерваалі 400–7700 см-1 вважают
в
ть зміни в абсорбційній см
музі, яка відпові-3–
дає анти
и-симетрричному зги-налььному ко
оливанню
ю vPO4 (рис. 2.11). Дляя
однофаззного АФ
ФК – це си
иметричн
на смуга (синглетт) в околіі 600 см-11, яка пе-ретворю
юється в дублет
д
дл
ля ГА з м
максимум
мами 565
5 см-1 і 6005 см-1. Проміжні
П
і
спектри для сум
мішей амо
орфно-крристалічн
них порошків покказують поступоп
ве розщеплення синглету
у в дублеет [22]. У роботі [21] ввоодять хар
рактерис-ня (ФР). Її визнач
чають якк
тику таккої транссформації як функцію роззщепленн
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відношеення площ А1/А2 у спекттрі (рис. 7.11). А2 відрахховують від лініїї
фону, щ
що проведена як дотична до криввої абсор
рбції від 400 до 700 см-11
(пунктиррна лініяя), а А1 є площею
ю щілини
и між дво
ома макссимумами погли-3нання, н
на які роззщеплюєтться v4PO
O4 , і лін
нією, що з’єднує їїхні верш
шини (ін-ша пункктирна ліінія). Зраазки іншоого типу одержан
но з осаддів на різзних ста-діях син
нтезу – віід АФК на ранній
й стадії до
д повністю криссталічногго ГА наа
завершаальній. У двофазн
них осадаах віднош
шення Са//Р у криссталічній
й фазі по-ступово збільшуується від
д властиввого АФК
К (1.5) до
о значенння ГА (1.67) (роз-у
ння булоо дослідж
жено по три
т серії зразків для
д кож-діл 2) [223]. Для усередне
ного із ззазначени
их типів.
Граафік функкції розщ
щепленняя, залежно від кри
исталічноості, являяє собою
ю
пряму ллінію (ри
ис. 7.12);; при цььому статтистични
ий аналізз показавв слабкуу
відмінніість у од
держаних
х значенн
нях для обох
о
типів зразкіів, тобто градую-вальнихх із механ
нічних су
умішей двох фаз і експери
именталььних із си
интезу.
При
идатністьь графікаа починаається із вмісту кристаліч
к
ічної фаззи понад
д
6 % (точчка переттину прямої з абссцисою 6.3
6 %); пр
роте автоори [21] повідомп
ляють п
про більш
ше значен
ння прибблизно 15 % на підставі
п
ддосвіду практичп
ного засстосуванн
ня методу.
На ррис. 7.133 функцію
ю розщееплення показано
п
залежноо від відн
ношенняя
Са/Р у ззразках. Як і у випадку п
попередн
ньої залежності ((рис. 7.12
2), немаєє
суттєвоїї різниці між знааченнями
и ФР дляя градую
ювальних сумішей
й і одер-жаних н
на різнихх стадіях
х синтезуу. Лінійн
на залеж
жність пееретинає абсцисуу
при 1.511, тобто з графікаа можна визначи
ити відно
ошення С
Са/Р для сумішей
й
понад цю
ю величи
ину.

Рис. 7..13. Графік функції розщепленняя
залежно
о від віднош
шення Са/Р
Р. Позначенння
як наа рис. 7.12

Рис. 7.14
4. Графік дл
для визначе
ення
криста
алічності в синтетичних
аморфно-к
кристалічн их зразках (чорні
круужечки) та в зразках, яякі імітують кісткову
ткканину (син
нтетичні зр азки з додаванням
про
отеїну, білі кружечки)
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На значення ФР впливає також розмір кристалів ГА, якщо зразок повністю кристалічний. Так, значення ФР для ГА з розмірами кристалів 125 Å
і 450 Å становили 0.155 і 0.250 відповідно, тобто суттєво відрізнялися.
Однак розміри кристалів ГА в сумішах як градуювальних для побудови
графіка, так і досліджуваних, були однаковими, оскільки кінетика кристалізації набагато швидша за розростання попередньо утворених кристаликів за умов нітратного синтезу (розділ 2.1) [23]. Отже, ІЧ-метод можна
виправдано застосовувати для оцінювання як кристалічності, так і відношення Са/Р у аморфно-кристалічних сумішах зазначеного типу. Для
сумішей іншого походження, в яких кристалики ГА будуть відрізнятися за
розмірами, градуювальні графіки будуть іншими.
ІЧ-метод має деякі практичні переваги перед рентгенівським. Так, для
дослідження необхідно всього декілька міліграмів речовини, а для рентгенівського методу маса зразка в декілька десятків разів більша. До того ж,
ІЧ-метод є набагато швидшим.
Як зазначалося, перші рентгенівські дослідження виявили, що мінеральний компонент кістки складається з аморфного та кристалічного компонентів [6]. ІЧ-метод застосували для одержання додаткової інформації з
цього питання [24]. Оскільки ІЧ-метод було розроблено із застосуванням
синтетичних аморфного та кристалічного ФК, то для його поширення на
тверді тканини вияснили можливий вплив на ФР таких характерних кісткових факторів, як розмір кристалів, стехіометрія та вміст колагену.
Окремими дослідами було встановлено, що на значення ФР слабо впливають розміри кристалів і відношення Са/Р у повністю кристалічному апатиті в межах інтервалів типових для кістки, а вплив демінералізованого
кісткового протеїну, доданого до синтетичного ГА (у межах 15–80 %),
порівнюється з похибкою вимірювання. З урахуванням цих даних побудували також градуювальні графіки для кісткової тканини (рис. 7.14) [24].
Одна з одержаних лінійних залежностей на рис. 7.14 (чорні кружечки)
побудована за даними для синтетичних аморфно-кристалічних сумішей,
як і в [21], а інша (білі кружечки) – для зразків, які близько імітують кісткову тканину (одержані з подібних синтетичних із додаванням протеїну
кісток); кожна експериментальна точка є результатом усереднення по
десяти зразках.
Результати, одержані застосуванням градуювального графіка (за
білими кружечками) для реальної кістки – стегнових зразків щура, подано
в табл. 7.2.
За ІЧ-спектроскопічними даними, молода кістка містить набагато
більше АФК, аніж кристалічного апатиту. Із розвитком кісткової тканини
фазовий склад поступово змінюється на обернений. Установлюється стале
співвідношення кристалічного компонента до аморфного приблизно як

РОЗДІЛ 7. Особливості структурного та іонного станів... _________________________ 179

2:1, так що кістка щура близько 9-місячного віку (264 доби) є переважно
компактною.
Таблиця 7.2
Кристалічність (%) стегнової кістки щура
за даними ІЧ-спектрометрії (метод ФР)
Вік кістки
(дні)

Са/Р

ФР

8
13
18
29
32
35
38
41
44
47
50
53
56
264

1.41
1.46
1.50
1.55
1.55
1.57
1.56
1.59
1.58
1.59
1.60
1.60
1.61
1.63

0.0100
0.0185
0.0240
0.0300
0.0305
0.0315
0.0310
0.0310
0.0310
0.0315
0.0310
0.0310
0.0315
0.0315

Вміст мінералу, %
Аморфний
Кристалічний
69.5
56.0
47.0
37.5
37.0
35.5
36.0
36.0
36.0
35.5
36.0
36.0
35.5
35.5

30.5
44.0
53.0
62.5
63.0
64.5
64.0
64.0
64.0
64.5
64.0
64.0
64.5
64.5

Подібні результати одержано для багатьох кісток іншого походження,
зокрема людини. У деяких кістках (як у курчати) у молодому віці аморфний компонент доходить до 80 %. Ці результати спричинили висновок, що
АФК є першим мінералом, який утворюється в організмі під час розвитку
та може надалі діяти як метаболічний (тобто який регулює процес обміну
речовини) попередник кристалічного апатиту в кальцифікованих тканинах. Саме ці піонерські роботи [20–24] започаткували науковий напрямок
із дослідження початкових стадій формування фосфатів кальцію у процесах водного осадження, які імітують утворені в живих організмах унаслідок біомінералізації.

7.2. Сторонні іони НРО42-, СО32- і відношення Са/Р
7.2.1. Еволюція хімічного складу в біоапатиті
За відсутності іонних заміщень у потрійній системі Са(ОН)2–Н3РО4–
Н2О утворюється тринадцять фосфатів кальцію із молярним відношенням
Са/Р від 0.5 до 2.0. Визначальними параметрами для їхнього формування є
відношення Са/Р, лужність/кислотність і розчинність. Вони пов’язані
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з водневвим покаазником розчину рН. Чим
м менше значенння рН, ти
им більш
ш
кислотн
ним і розч
чинним у воді є уутворений
й фосфатт кальцію
ю.
У ф
фосфато--містких розчинаах зміна рН спр
ричиняє зміну віідноснихх
конценттрацій чоотирьох різновид
р
дів фосфо
орної кисслоти (риис. 7.15)) [25] та,,
внаслідоок, хімічн
ного складу й кіллькості фосфатів
ф
кальцію
ю, які утво
орюють-ся за пряямого оссадженняя (у табли
иці 1.1 по
одано ФК
К, які знаайшли пр
рактичнее
застосуввання) [226].
Зокррема, у нейтрал
льних і слабколу
ужних розчинах
р
за рН ≈ 7.0–8.00
–
2доміную
ють іони Н2РО4 і НРО4 (рис. 7.1
15). Такі значенння рН хаарактерніі
для фізіоологічни
их розчин
нів, тобтоо умов формуванн
ня біоапаатиту.

Рис. 77.15. Впливв рН на кон
нцентрацію
ю фосфатних іонів у ро
озчинах фоссфорної кислоти

Низзка робітт із вивчеення тверрдих ткаанин на початков
п
вих стадііях утво-рення пооказала, що основвними їххніми ком
мпонентаами є сам
ме кислі фосфати
и
кальцію
ю [27, 28]]. Так, у роботі [27] виввчали біо
омінераліізацію у твердій
й
тканині курчати
и від емб
бріональьного стаану до повного
п
її визріввання якк
кортикалльної кісстки на час
ч вилууплення. Хімічни
ий аналізз виявив, що від-носні коонцентраації іонівв Са, РО
О4 і СО3 у твердій тканинні збільш
шуються,,
а відноссна концентраціяя іонів Н
НРО4, яку
у на поч
чатковій стадії знайдено
з
о
найбільш
шою, посступово зменшує
з
ється з чаасом визр
рівання еембріонаа. Водно-час збільшуєтьсяя віднош
шення Са//Р. Інші зміни пеереконлииво ілюсттруютьсяя
ІЧ-спекттрами (ррис. 7.16)). У прооцесі виззрівання збільшуується кр
ристаліч-ність ткканини, що видн
но з пооступовогго розділення сиинглетно
ої смуги
и
–1
в інтерввалі 450–7700 см у дублетт. Фіксуєється також зсув фосфатн
ної смуги
и
2–
–1
–
–1
від 10700 см дляя НРО4 на 8-й ддень визр
рівання у бік смууги 1035 см дляя
3–
РО4 ви
изрілої кіістки. Ок
крім цьогго, посил
люються абсорбціійні смугги 1400 і
2–
–11
870 см для іонів СО3 . Поглин
нання 290
00, 1530 і 1240 см
м–1 пов’яязують ізз
залишкаами орган
нічного компонеента, а 34
400, 1640
0 і 1610 ссм–1 налеежать доо
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адсорбованої води. Отжее, зародж
жена твер
рда ткан
нина місттить кисл
лий фос-фат калььцію ймоовірного складу С
СаНРО4·п
пН2О.
Він постуупово перетвоп
рюєтьсяя через карбонізо
овані фо-сфати ккальцію проміжни
п
их скла-дів
у
карбонат-апаатит
у
й кістці, як
я це бу
уло вста-визрілій
новленоо за подальшого рентге-нівськогго дослід
дження.
Резуультати роботи
р
[2
27] стали
и
поштовххом до досліджеення па-тологічн
них кальц
ціфікован
них тве-рдих
утворен
нь
із
ю
метою
вивченн
ня їхньогго складу
у, струк-тури таа механ
нізму уттворенняя
[26]. В одному з перши
их дослі-джень ввивчали кальцій-ф
к
фосфатніі
ниркові камен
ні [28]. Окрім
м
поширен
них калльцій-оксалатних,,
такі кам
мені утвоорюютьсяя у хво-рих із деякими
и супро
овідними
и
хворобами. Перршим паатологіч-ним фоссфатом кальцію
к
в них ви-явився брушитт СаНРО
О4·2Н2О,,
Рис. 7.16. ІЧ-спек
ктри зароддження та еволюції
е
ислий фоосфат кал
льцію, якк
тобто ки
і в ембріоні курч
чати. Анааліз нир-- твердоої тканини курчати у ппроцесі виззрівання
кових кааменів на подалььшій ста-дії розви
итку покаазав посттуповий ггідроліз брушиту
б
та його ккарбонаттизацію з
перетворренням у карбонат-октакаальційфо
осфат (ри
ис. 7.17 аа). Імітац
ція цьогоо
процесуу in vitro мала
м
результатом
м добре узгоджен
у
ну еволюццію синттезовано-го бруш
шиту в якіісно таки
ий же каррбонат-окктакальціійфосфатт під час його ви-зріванняя у розчин
ні з іонам
ми СО32– (рис. 7.17 б).
Збілльшення відношеення Са//Р внаслідок зам
міщення НРО42– на
н СО32––
показую
ють також
ж дослідження цієї залеж
жності в кістках ннизки хр
ребетнихх
[29]. Із ррис. 7.18 витікає, що вонаа є лінійн
ною.
2–
Залеежно від
д концен
нтрації С
СО3 , знаачення Са/Р
С
мож
жуть змін
нюватисяя
від 1.60 для незррілої кісттки (кроллика) до майже
м
1.9 для зріілої кістк
ки (чере-пахи), тообто наб
багато біл
льшого, н
ніж для стехіоме
с
тричногоо ГА (1.6
67). Про-довженн
ня прямоої лінії ціієї залеж
жності до
о перетин
ну з ордиинатою дає
д вели-2–
чину Саа/Р ≈ 1.52 для кісстки без домішок СО3 . Це значчення бли
изьке доо
властивоого триккальційфо
осфату С
Са3(РО4)2, який часто
ч
вваажають зародком
з
м
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під час формуваання апаатиту за умов во
одного оссадженняя [23]. Однак
О
цяя
гіпотезаа не відп
повідає реаліям,
р
оскільки
и, наприк
клад, віддношенняя Са/Р у
зародку твердої тканини курчати
и значно менше
м
віід 1.5 і піід час ви
изріванняя
збільшуується доо 1.33 (ОКФ), а н
надалі за рахунок
к заміщенння іонівв НРО42––
на СО32–– – ще білльше. Хіімічний ссклад пер
рвинного
о зародкуу, з якого
о форму-ється біооапатит, достемеенно не ввідомий. Вельми ймовірнно, що цее фосфатт
кальцію
ю, який більш
б
кисслий, ан
ніж ОКФ (тобто з Са/Р < 1.33), і стабілі-2–
зується у розчин
ні іонами
и СО3 . У процессі визріваання він розростаається заа
т (гідро))фосфату
у. Ці іон
ни часткоово заміщ
щуютьсяя
рахунокк іонів каальцію та
сторонн
німи, перршочерго
ово карббонатним
ми, що загалом призво
одить доо
утворення (визррівання) нестехііометрич
чного біоапатитуу, нерідко – зіі
збільшен
ними знааченнями
и Са/Р поорівняно з 1.67 дл
ля ГА.

Ри
ис. 7.17. ІЧ--спектри пе
еретворенння а – бруш
шиту (1) в октакальціййфосфат (2–
–4)
та карбон
натизовани
ий октакалььційфосфатт (5) у ниркових камен
нях хворої тта б – синте
езованого
брушиту ((1/) в октаккальційфосф
фат (2/–4/) і надалі в карбонатиз
к
зований окттакальційф
фосфат (5/)
під часс визріванння в розчин
ні із вмістом
м СО32–
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Рис. 7.18. Залежн
ність віднош
шення Са/РР від вмістуу карбонатн
них іонів у кістках хре
ебетних

7.2.2. Визн
начення концент
трації іонів НРО
О42–
Із результаттів на рисс. 7.15 ви
ипливає, що за водного сиинтезу ап
патиту таа
у осаді частина ф
фосфатни
их іонів є
лужних значень 7 < рН < 10 в утввореному
2–
–
–
гідрофоссфатним
ми НРО4 та/чи ди
игідрофо
осфатним
ми Н2РО4 . Це при
изводитьь
до форм
мування КДГА зіі значенн
нями 1.5
5 < Са/Р < 1.67. Перше вірогідне
в
е
визначен
ння кон
нцентрац
ції іонівв
2–
НРО4 у КДГА
А пов’яззують ізз
роботою
ю [30]. Тут
Т показзано, щоо
під час відпалуу КДГА відбува-ється роозклад (кконденсаація) гід-рофосфаатних іон
нів із утвворенням
м
4–
–
іонів піррофосфатту Р2О7 і виді-ленням
молеккул
во
оди
заа
реакцією
ю
2НРО
О42– = Р2О7 + Н2О↑.
О (7.8))

Рис. 7.19.
7
Утворе
ення іонів Р 2О74– залежно від
а – температтури (час в ідпалу 15 год)
г
та б – чассу (відпал ппри 600 ºС)

Реаккція поочинаєтьься при
и
300 ºС і закінчуується бл
лизько 1000 ºС за
з відпал
лу упроддовж 15 год при
и
кожній ттемператтурі з цьього інтеррвалу (ри
ис. 7.19 а).
а За віддпалу пр
ри 600 ºС
С
швидкіссть реакц
ції стрімк
ко збільш
шується на
н початковій стаадії, післ
ля 60 год
д
поступоово змен
ншуєтьсяя та праактично не змінюється після 240 год
д
(рис. 7.119 б).
Кон
нцентраціію Р2О74–– визначаали хімічн
ним мето
одом у зрразках наа заключ-ній стадіії, коли подальши
п
ий відпал практичн
но не зміінював її значенняя.
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Най
йбільшим
м був вмісст іонів Р2О74–у зр
разках, віідпаленихх при 700
0–800 ºС,,
надалі він стрімкко зменш
шувався (ррис. 7.16 а). Зменш
шення поов’язують із взає-у з ГА з уутворенняям ТКФ і води за рреакцією
ю
модією ііонів піроофосфату
Р2О74– + Са
С 10(РО4)6(ОН)2 = 4Са3(РО
О4)2 + Н2О
О↑.

(7.9))

Ці реезультати
и якісно підтверд
джено в
поодібній (зза процед
дурою вииконанняя) роботіі
[31]. Зокр
рема встаановленоо [30, 31] залеж-ніість конц
центраціїї утворенних іонів пірофо-сф
фату від значення
з
я Са/Р у ввихідних
х зразкахх
КД
ДГА (ри
ис. 7.20). Чим меенше знаачення в
меежах 1.5 ≤ Са/Р < 1.67, тиим більш
шою булаа
коонцентраація Р2О7 у відпаллених зраазках, щоо
дообре узггоджуєтьься зі сстехіометтричною
ю
фоормулою
ю Са10-ххНРОх(РО
О4)6-х(ОН
Н)2-х. Ізз
4–
4
коонцентраації Р2О7 та кіллькості виділеної
в
ї
вооди (за незалежн
н
ним метоодом) зн
находили
и
2–
коонцентраацію іонів НРО4 за сп
піввідно-ш енням (7
7.8) та зн
начення х у несттехіомет-ичній фор
рмулі для вихідноого КДГА.
ри
В
ня концеентраціїї іонів
7.2.3. Визначенн
СО32– і НРО
О4 2–
Визнаачення вмісту
в
іоонів НРО42– не-пррямим методом їхнього
ї
ппіролізу з перет-4–
вооренням в іони Р2О7 [330] дійсн
не, якщоо
2–
3–
но іони НРО
Н 4 є твірним
ми або зааміщуютть іони Р
РО4 у фосфатах
ф
х
виключн
кальцію
ю. Наприкклад, дляя брушитту, монетиту чи нестехіоометричн
ного ФК..
Такі сполуки одержуютть осадж
женням у розчин
ні тількии за від
дсутностіі
2–
в ньому іонів СО
О3 (для цього воодний си
интез про
овадять у захисніій атмос-фері). Заа синтезу в карб
бонат-вілльному розчині вміст НРО
О42– в уттворенихх
ФК переважно визначає
в
є значенн
ня рН [3
32]. За пр
рисутноссті іонів СО32–якк
НРО42–, так і СО
О32– захоп
плюютьсся в осад, причом
му за меннших знаачень рН
Н
2–
2–
домінує вміст НР
РО4 , а за
з більши
их – СО3 [33]. Проблемн
П
ність застосуван-ня піроллітичного методу
у для тааких под
двійно-зам
міщенихх сполук полягаєє
в тому, що в процесі тер
рмічногоо розклад
ду іонів НРО42– зза реакціією (7.8))
водночаас відбуваається рееакція [333]
СО32– + 2НРО42–– → 2РО43- + СО2↑ + Н2О↑↑

(7.10))
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з утвореенням фоосфатних
х, а не п
пірофосфатних гр
руп. Внасслідок підсумко-4вий вмісст іонів Р2О7 змееншуєтьсся, тобто
о вноситьься похиббка у виззначенняя
2–
вихідноїї конценттрації іон
нів НРО4 .
Поххибка таккож вини
икає під час визн
начення конценттрації іон
нів СО32––
термічни
им методом. За збільшен
ння луж
жних знач
чень рН до найб
більшогоо
2–
конценттрація НР
РО4 у реакційно
р
ому розч
чині (і в осадженному ФК)) прямуєє
до найм
меншої (ррис. 7.15
5). Натом
мість кон
нцентрац
ція іонів СО32- зростає доо
найбільш
шої [33]. За умовв входжен
ння обох
х іонів у ФК
Ф істиннне (окрееме) зна-2–
2
2–
чення коонцентраації СО3 і НРО4 не мож
жна тако
ож визначчити, нап
приклад,,
поширен
ним методом тер
рмогравіметрії (Т
ТГ). Розк
кладанняя іонів СО
С 32– під
д
час нагррівання зразка
з
по
очинаєтьсся з 400 ºС
º і трив
ває до 8550 ºС. У приблизп
2–
4–
но таком
му ж інтеервалі відбуваєтьься кондеенсація іо
онів НРО
О4 у Р2О7 [30]..
Отже, зм
меншенн
ня маси зразка п
під час ТГ
Т у цьом
му інтерввалі є нааслідком
м
двох прооцесів, а не одно
ого, звідкки можнаа би визн
начити вм
міст іонівв НРО42––
або СО32–. У зв’яязку з ци
им необххідними є нетерм
мічні метооди, тим
м більше,,
що мінееральні компонен
к
нти як зздорової, так і вр
раженої твердої тканини
и
переваж
жно є слаабкостійк
кими каррбонат-гідрофосф
фат-заміщ
щеними фосфатаф
ми кальц
цію.

Рис. 7.21
1. Повний ІЧ-спектр віід карієсно
ої емалі – а та його часстина – б
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Із н
нетермічн
них мето
одів визн
начення вмісту
в
заазначенихх іонів розглянер
мо метооди ІЧ-сп
пектромеетрії [33, 34]. ІЧ-сспектри зазвичайй одержу
ують дляя
–1
хвильоввих чиселл v в інтеервалі 4000–4000 см . Так
кий спекктр для карієсної
к
ї
зубної еемалі покказано наа рис. 7.21 а [34]. У ньому
у поглинаання в інттервалахх
–1
–1
9
0 см належать групам РО43–, 1 350–1600 см–1 –
450–7000 см і 900–1200
іонам СО32–, ширрока сму
уга при 33400 см–1 і смуга при 16500 см–1 по
ов’язані з
––1
мум при
и 875 см водночас спри
ичиненийй іонами
и СО32– і
водою, а максим
НРО42–. Ідея меттоду [34] полягає в тому, щоб визначити ввміст іонів СО32–,
–1
О42– із по
оглинанн
ня при 875см
8
після
п
враахуванняя вкладуу
а надалі – НРО
2–
в нього поглинаання СО3 . Оскілльки про
опусканн
ня іонамии СО32– і НРО42––
і
і 800–10000 см–1, надалі розгляда
р
ають цю ділянкуу
відбуваєється в інтервалі
спектра (рис. 7.221 б).
ні розтягу
гувальні коливанн
к
ня СО32– ввідповідаю
ють сму-Внуутрішньо--площинн
–1
1
–1
гам 14100, 1460, 1650 см , а смугуу при 87
75 см по
ороджую
ють позап
площинніі
2–
2–
деформааційні кооливання СО3 і розтягуввальні ко
оливанняя НРО4 (–Р–ОН).
(
.
2–
Спочаткку визнач
чали конц
центрацію
ю іонів СО
О3 . Дляя цього зннаходили
и пропус-–1
кання Т1 і Т2 для смуг 141
10 і 875 ссм (рис.. 7.21 б). Т1 є проппускання при вер-шині мааксимумуу, а Т2 – для фон
ну. Значення дляя фону ввідрахову
ували від
д
–1
–1
дотични
их до криввої при 825 і 925 см , а таакож 1325
5 і 1750 ссм . Із од
держанихх
величин
н пропуускання знаходи
или вееличину абсорбцції (екстинкції))
Е = log T2/T1 для кожної зі
з смуг, а також віідношенн
ня β = Е14 10/Е875. Дл
ля зразкаа
2–
–
карієсноої емалі з високи
им вмістоом СО3 одержан
но Е1410 = 0.151 ± 0.003,,
2–
Е875 = 0.0032 ± 0.0003, β = 4.7 і вмістт СО3 = 4.3 ± 0.2 мас % (зза результтатом хі-мічного аналізу). Значенн
ня Е1410 ддля низкки зразків
в здоровоої емалі тварини,,
о ФК заллежно від
д концен
нтрації С
СО32- в ни
их добрее
людини та синтеетичного
ються на пряму лінію, що дає середніій коефііцієнт ек
кстинкціїї
вкладаю
2–
Е1410 = 0..033/мас.% СО3 (рис.
(
7.222).

Рис. 7.22. Значення Е1410 залеж
жно від вміісту
СО32– для здороввої емалі твварини (●),,
людини (+) і синттетичних зр
разків ФК (○
○)

Рис. 7.23. Градуювалльна залеж
жність
СО
РО
Р
Е
/Е
від конццентрації СО
С 32–
для синтетичниих апатитівв
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Подібний зв’язок між Е875 і концентрацією НРО42– одержали також
для синтетичних зразків апатиту зі значним вмістом НРО42– (9–34 мас.%)
і малою концентрацією СО32– (меншою за 0.2 мас.%). Середнє значення
екстинкції Е875 із цих вимірювань 0.0025±0.005/мас.% НРО42– для адсорбованих молекул і 0.05±0.004/мас.% НРО42– – для тих, які заміщують РО43–
у ґратці.
Під час проходження випромінювання частотою v через шар речовини завтовшки ℓ, в якому знаходяться частинки (іони) х концентрацією Сх,
відбувається його поглинання відповідного до закону Бугера–Ламберта–
Бера [35]
Іv = Іov exp (– Evx · Cx · ℓ),

(7.11)

де Іov – інтенсивність падаючого випромінювання, Іv – інтенсивність
випромінювання, яке пройшло, а Evx – коефіцієнт (показник) поглинання
цими частинками або коефіцієнт молекулярного поглинання. Після логарифмування (7.11) одержимо
log (Io/I)v = Eyx · Cx · ℓ.

(7.12)

За урахування умов запису спектрограми (поправки на ширину щілин
тощо) видиме поглинання буде
Ev = log (Io/I)v = log (T2/T1)v = Evx · Cx · ℓ.

(7.13)

Оскільки поглинання на частоті v = 1410 см–1 спричинено виключно
іонами СО32– (які переважно заміщують іони РО43– у ґратці, В-позиції), то
для них (7.13) матиме вигляд
Е1410 = log (T2/T1)1410 = Е

СО

· Cсо · ℓ .

(7.14)

Із рівняння (7.14) визначили Cсо , підставляючи значення log
СО
(T2/T1)1410 (як для рис. 7.21 б), Е
= 0.033/мас.% і ℓ = 0.3 мм (товщина
порошкових зразків). Одержали середнє значення концентрації іонів СО32у зразках здорової емалі ССО3 = 4.32 мас.%. Значення концентрацій, обчислених із даних ІЧ-спектрометрії та традиційного хімічного аналізу, добре
узгоджувалися (розбіжність менша за 10 мас.% СО3).
Поглинання при 875 см-1 спричинено двома групами іонів, і за умови
їхньої невзаємодії задовольняє рівнянню
Е875 = ЕСО Cсо + Е

НРО

· CНРО4,
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або, з урахуванням

β = ЕСО / ЕСО і ЕСО = β-1ЕСО , – залежності

Е875 = β–1ЕСО · Cсо + Е

НРО

· CНРО4 .

(7.15)

Підставляючи одержані значення β = 4.7, ЕСО = 0.033/мас.%,
Cсо = 4.32 мас.% та Е875 = log (T2/T1)875, визначене за рівнянням (7.13), із
НРО
НРО
(7.15) знаходять Е
· CНРО4. Надалі сюди для Е
підставляють значення або 0.0025/мас.% (припускаючи поверхнево-адсорбовані іони
НРО42–), або 0.05 (для НРО42– як замісників у ґратці) і знаходять CНРО4.
ІЧ-спектроскопічне визначення концентрації СО32– (за присутності
іонів НРО42–) розроблено також в роботі [36]. Запропонований тут метод
ґрунтується на зіставленні відношення інтенсивностей (виражених через
поглинання Еv) карбонатних і фосфатних іонів на одному спектрі з концентрацією СО32-, визначеною іншим методом (дифузійним методом Конвея). Такий взаємозв’язок досліджено для декількох пар сильних поглинань СО3 і РО4 у спектрі. Кращі результати одержано для залежності
НРО
ЕСО /Е
від СО3 (рис. 7.23).
7.2.4. Визначення фазового складу суміші ГА/β-ТКФ,
відношення Са/Р і ступеня нестехіометричності х
Одними з найбільш поширених біоматеріалів є (переважно керамічні)
суміші ГА та β-ТКФ (розділ 5.4). У зв’язку з цим виникає низка задач із
визначення відношень ГА/ β-ТКФ і Са/Р у них, а також ступеня нестехіометричності х у КДГА, термічним розкладом якого зазвичай одержують
такі суміші. Хімічний склад, а значить і Са/Р, суміші визначають методами хімічним (титрування для кальцію та ультрафіолетова спектроскопія
утвореного молібден-фосфату), рентгенівського мікроаналізу, атомноабсорбційної спектроскопії, енерго-дисперсної спектроскопії. Кожен із
цих методів має свої переваги та недоліки. Так, хімічний аналіз потребує
багато часу, рентгенівський мікроаналіз дає інформацію тільки з окремих
мікроділянок зразка, атомно-абсорбційний аналіз виконується сумісно з
хімічним тощо. До того ж, ними не можна визначити фазовий склад і значення х. На допомогу приходить метод рентгенівської дифрактометрії.
Визначити вміст однієї (будь-якої) з фаз рентгенівським методом
можна двояко. По-перше, шляхом знаходження відношення інтенсивності
(зазвичай – найсильнішого) відбивання фази в суміші до її інтенсивності
як окремої. Таке відношення вважають пропорційним відносному вмісту
фази в суміші. По-друге, із градуювального графіка відносної інтенсивності відбивання фази щодо іншої залежно від відношення мас цих фаз
у суміші.
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Обидва способи апробовано в роботі [37]. Відповідно до першого
способу, порошки ГА та β-ТКФ було відпалено при 1100 ºС, із них виготовили пресування для кожної з фаз (стандартні зразки) і серію сумішей із
різним масовим співвідношенням (шляхом зважування) фаз. Залежність
відношення інтенсивності відбивання найсильнішої лінії (211, 100 %) ГА
І100 від двофазних зразків до інтенсивності цього ж відбивання для однофазного (стандартного) зразка ГА І100 була лінійною, тобто значення зростали зі збільшенням вмісту (концентрації) ГА в сумішах. Відхилення від
лінійної залежності могли б проявитися внаслідок різних коефіцієнтів
абсорбції двох фаз. Однак розрахунки показали, що вони відрізнялися
менше за 1%, тобто пов’язана з цим похибка виявилася набагато меншою
за загальну відносну похибку способу.
Одержана лінійна залежність не є надто зручною для застосування.
На практиці зазвичай необхідно визначити співвідношення фаз у сумішах,
в яких компоненти не було попередньо відпалено за високих температур.
У зв’язку з цим, відповідно до іншого способу, було побудовано градуювальну залежність відносної інтенсивності відбивання КІГА від масової
фракції ГА в суміші. Значення КІГА знаходили зі співвідношення
КІГА =

ІГА
ІГА

ІТКФ

· 100 %,

(7.16)

в якому ІТКФ – інтенсивність найсильнішого відбивання (0210, 100 %)
β-ТКФ. Одержані значення не лежать на прямій лінії, відхилення доходять
до 10 % (рис. 7.24 а).
Причину розбіжності вбачають у тому, що абсолютні інтенсивності
двох фаз різні. Для коригування інтенсивності розділили на відповідні
абсолютні інтенсивності від окремих фаз Іс, тобто нормалізували їх, і значення КІГА обчислили за формулою
КІГА =

ІГА /ІГАс
ІГА /ІГАс

І

ТКФ

/І

(

ТКФ)с

.

(7.17)

Одержана залежність є чіткою прямою лінією (рис. 7.24 б), звідки
зручно знаходити вміст будь-якої з фаз.
Градуювальний графік як на рис. 7.24 б застосовували для визначення
співвідношення фаз, які утворилися внаслідок термічного розкладу КДГА,
одержаного мокрим синтезом, а також сумішей фосфатів кальцію, які
утворилися в результаті твердофазних реакцій [37–40].
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Рис. 7.24. Залежн
ність КІГА від
в масовогго вмісту ГА
А у двофазн
них сумішаах за застоссування
сп
піввідношеннь (7.16) – а та (7.17) – б

Із д
даних про фазови
ий складд неважко визнач
чити віднношення Са/Р якк
[41]
Са/Р = (1.5 %Т
ТСР + 1.667 %ГА
А)/100,

(7.18))

звідки зн
начення х для Са10-х(НРО4)х(РО4)6--х(ОН)2-х є
х = 110–6 Са/Р
Р.

(7.19))

7.3.. Кінетикка, енергетика тта механ
нізм терм
мічних
про
оцесів у фосфата
ах кальц
цію
7.3.1. Дегідрат
тація
ди з часттинками АФК є важливи
им насам
мперед тому,
т
щоо
Зв’яязок вод
АФК є попередн
ником уттворенняя апатиту
у під часс водногоо осаджеення, щоо
моделюєє процесс утворен
ння біоап
патиту. Вода
В
в АФК знахходиться в адсор-бованом
му стані на
н вільніій поверххні части
инок, а також – ттак званаа сильно-зв’язанаа вода – поміж
п
ни
ими та/чи
и всереди
ині части
инок (роззділ 2.4.1
1). Крис-талізаціяя апатитуу пов’язаана з увіільненням води, що, залеежно від її стану,,
може буути наслідком як
к власне десорбц
ції, так і виділенння через розклад
д
частинок.
Питтання стаану води
и дослідж
жували методом
м
програм
мованої термодет
сорбції [[42]. Зраззок АФК
К нагрівалли за різн
ної стало
ої швидккості β у струмені
с
і
інертногго газу в інтерваалі темпеератур 30–150 ºС
С. Спектрр десорб
бції води
и
являв сообою квазісиметтричний досить широкий
ш
й (близькко 70 º на
н шкаліі
темпераатур) макксимум із
і верши
иною при
и темпер
ратурі Тт . За збіл
льшенняя
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1

швидкоссті нагріввання β десорбці
д
ійний макксимум зсувався
з
до більш
ших тем-ператур, тобто зн
начення Тт збільш
шувалосяя.
чали за рівнянням
р
м
Енеергію акттивації деесорбції Еd визнач
log (Т
Тт2/β) = Еd/2.303R
RTm + log (Е
( d/AR),

(7.20))

онентнийй множни
ик у рівде R – універсальна газовва стала, а А – пеередекспо
нянні Apppеніуса для шви
идкості десорбції k:
k = Ае–Е

/

.

(7.21))

За експериментальн
ними дааними будували
б
графік залежності logg
3
= f(10 / Тт). Граф
фіком буули дві прямі, якіі перетинналися при
п 82 ºС
С
(рис. 7.225). Прям
ма а за більших ттемператтур мала менший нахил, а за мен-ших – б була білльш стрім
мкою. Із нахилів пряямих та значеннями їххнього
перетин
ну з віссю
ю ординат обраххували
енергії активаціії та передекспон
нентні
множни
ики як Еd = 44
4,1 кДж
ж/моль
6
–1
(10.5 ккаал/моль) та 1.8·1
10 хв – для
графіка а та Еd = 84 кДж
ж/моль
12
–1
0 хв – для
(20.0 ккаал/моль) і 2.3·10
графіка б. Менш
ші значеення (дляя температур ділянки а) пов’яязані з деесорбди з вілььних повверхонь ччастицією вод
нок, а більші, длля ділянк
ки б, – ізз виділенням сильно-ззв’язаної води.
Осккільки заагальна десорбція
д
я обумовленаа виділен
нням обо
ох типів води,
обчисли
или швид
дкості пр
роцесів ііз рівняння (77.21) дляя двох діілянок й одерРис. 7.25. Граф
фік залежно
ості
2
3
жаних зн
начень Еd і А як
log Тт /β ввід 10 /Тт
(Тт2/β)

і

log kа = 6.26 – 2300/Т
2

(7.22а))

log kb = 12.36 – 4370/Т.

(7.22б))

Відп
повідні графіки
г
показуют
п
ть (рис. 7.26), що за меннших тем
мпературр
домінує адсорбц
ція води з поверххонь, а заа більши
их – вивіільнення сильно-зв’язаноої води.
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Вміст
В
зв’яязаної вооди залеж
жить від
д
значення Са/Р
Р, яке виизначає як
я вели-пито
омої
пповерхніі,
такк
чину
і внуттрішню (на клаастерному рівні))
будовву АФК. Це знаачення в [42] нее
вказан
но, зазнаачається тільки, що
щ зраз-ки бу
ули суміш
ші АФК
К, одержаані рані-ше. Продовже
П
енням і ррозвитком
м роботи
и
[42] можна
м
вважати доосліджен
ння стануу
води у зраззках АФ
ФК із різними
и
значеннями Са/Р : 1.255~1.32, 1.39~1.400
та 1.4
43~1.55 [4
43]. Їх поозначено як АФК
К
із ни
изьким вмістом кальцію L-АСР,,
Рис. 7..26. Швидккості десорб
бції води
середнім – М--АСР і виисоким – Н-АСР..
поверхн
невої – а таа сильно-зв’язаної – б
п
и залежнності log((Тт2/β) =
Для побудови
= f(1/ Тт) засттосували метод теермогра-віметрії та диферренціалььного террмічного аналізу ТГ-ДТА . Одержаані кривіі
показаноо на рис.. 7.27.

Рис.. 7.27. Кривві ТГ-ДТА дл
ля АФК
із різним відношенням Са/Р
дужках): L-А
АСР (1.27), М-АСР
М
(у д
(1.34), Н-АСР
Н
(1.51))

Рис. 7.28.
7
Залеж
жності
logg (Тт /β) = f(1/ Тт) дляя АФК за дввох
гранич
чних значеннь Са/Р
2

Під час нагррівання з постійноою швид
дкістю β (10 º/хв) маса всіх
х зразківв
монотон
нно змен
ншувалася, а кінц
цеве відносне змееншення маси збіільшува--
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лося зі збільшенням відношення Са/Р. При цьому на кривій ДТА зафіксовано сильний широкий ендомінімум у околі 115 ºС та відносно гострий
екзомаксимум поблизу 706 ºС. За рентгенівськими даними, екзомаксимум
був наслідком кристалізації АФК. Утрата маси в інтервалі 200–800 ºС
спричинялася різними процесами, залежно від значення Са/Р
[2, 33, 44, 45].
Основне зменшення маси в інтервалі 20–200 ºС пов’язане з дегідратацією зразків і призводить до ендомінімуму. Як і у випадку максимуму
термодесорбції [42], ендомінімум відображає виділення двох типів води,
а значення температури Тт для його вершини залежить від швидкості
нагрівання β. Цю залежність одержано для всіх трьох АФК, а для двох із
граничними (найменшим і найбільшим) значеннями Са/Р показано на
рис. 7.28. Вони добре узгоджуються з такими в роботі [42]. Точка зламу
прямих (відповідає зміні типу води, що виділяється) знаходиться поблизу
93 ºС (82 ºС у [42]) і дещо зсувається зі збільшенням Са/Р від 89 ºС для
L-АСР до 95 ºС для L-АСР. Зміни в обчислених енергіях активації більш
інформативні. Якщо енергія активації для адсорбованої води змінювалася
слабо (від 36.1 кДж/моль (8.6 ккал/моль) для L-АСР до 45 кДж/моль
(10.7 ккал/моль) для Н-АСР; 44.1 кДж/моль (10.5 ккал/моль) у [42]), то для
сильно-зв’язаної води вона збільшувалася в 2.5 рази (від 44.1 кДж/моль
(10.5 ккал/моль) для L-АСР до 110.9 кДж/моль (26.4 ккал/моль) для
Н-АСР; 84 кДж/моль (20 ккал/моль) у [42]). Отже, результати роботи [43]
підтвердили попередні дані [42], а також виявили, що збільшення значення Са/Р призводить до енергетичної стабілізації зв’язаної води в АФК.
Метод програмованої десорбційної спектрометрії [46, 47], який ґрунтується на методі вакуумної флеш-десорбції (визначення кількості десорбованого газу від температури) [48] та за яким вивчали стан води в аморфних
фосфатах кальцію [42, 43], застосували також для дослідження термічної
конверсії монетиту [49] та дегідратації нанокристалічного ОКФ [50].
Конверсію СаНРО4 у Са2Р2О7 досліджували в низці робіт, і для температури переходу одержали різні значення в широкому інтервалі від 250 до
750 ºС [49]. Ці суперечливі дані свідчили про сильну залежність конверсії
від кінетики процесу та/або умов її проведення. Продуктом конверсії є
пірофосфат кальцію Са2Р2О7, а його формування пов’язане з утворенням
(і виділенням) води (реакція 7.8). Кінетику конверсії моніторили за характеристиками виділенням води методом мас-спектрометрії. Одержані десорбційні максимуми води (для масового числа m/е = 18) та їхню залежність від
швидкості нагрівання показано на рис. 7.29. Значення температури Тm для
вершини максимуму зсувалися від 472 до 507 ºС зі збільшенням швидкості
нагрівання β від 4.4 до 23.3 º/хв. Із нахилу залежності ln(Tm2/β) = f(103/Tm) обчислено значення енергії активації Ек = 206 ± 4 кДж/моль (49 ± 1 ккал/моль).
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Відсутніість сторонньої аттмосфери
и (досліди виконаано в вакууумі < 10
0-5 Па) таа
висока п
повторювваність реезультатіів стали підґрунтя
п
ям для виисновку, що пові-льна кін
нетика таа відносн
но великаа енергіяя активац
ції конвеерсії є наслідком
м
структурн
с
ної переббудови за
з недо-статніх
с
для цьього тем
мпературр
(~
~ 500 ºС)), за яких
их дифузіійні про-цеси
ц
слабкі.
Мас-спектри води, деесорбова-ної
н з ОКФ
Ф, Са8(НР
РО4)2(РО4)4·5Н2О,,
під
п час підвищенння темпер
ратури заа
трьох
т
посстійних ш
швидкосттей нагрі-вання
в
пок
казали ш
шість мак
ксимумівв
(р
рис. 7.30
0). Розгляядаютьсяя другий
й
(ІІІ) і шосстий (VІ)) із них, оскільки
и
тільки
т
во
они вияввили очікуваний
й
зсув до вищих тем
мператур
р під часс
збільшенн
ня β. Мааксимум ІІ пов’я-зують із виділеннням більшої час-тини
т
гідраатної водди з ОКФ
Ф (усьогоо
5Н
5 2О), решта водии пішла на
н гідро-3–
ліз
л груп РО4 з уутворенн
ням іонівв
–
ОН
О за реаакцією
Н2О + РО43– = Н
НРО42– + ОН–,
(7.23))

ної з
Рис. 7.300. Мас-спекктри води, десорбова
д
ОКФ зза різних швидкостей
ш
й нагріванн я
β (3, 10 і 30 º/хвв)

що
щ було виявленно мето
одом ІЧ-спектроск
с
копії. Гррупи НРО42–, якіі
первісно
п
входилии в склад
д ОКФ, а
також
т
утворені
у
за гід
дролізом
м
(7.23), ро
озкладаллися в інтервалі
і
і
температу
т
ур 520–5570 ºС ізз форму-ванням
в
Р2О74- (даані ІЧ-спектрос-копії)
к
та виділеннням води
и (макси-мум
м V) віідповідноо до реак
кції (7.8))
та
т резулььтатів коонверсії СаНРО4
[30]. За темпераатур 700
0–780 ºС
С
2–
2
концентр
к
ації іоніів НРО4 і ОН–
поступов
п
о зменш
шувалисяя з поя-вою
в
β-ТК
КФ (смугг поглинання ІЧ-спектра)
с
та видііленням води заа
реакцією
р
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Р2О74- + ОН– = 2 РО43– (β-ТКФ)
(
+ Н2О↑.

(7.24))

Дессорбованаа вода проявляла
п
ася як максимум
м
м VI. Граафіки зал
лежностіі
2
3
ln (Тт /β
β) = f(100 /Тт) дл
ля макси
имумів ІІ та VI були пррямими лініями,,
із наххилу якких обр
рахували
и енерггії акти
ивації гідролізу
у груп
п
3–
РО4 Е = 247.8 ± 21 кДж
ж/моль (559 ± 5 кккал/моль)) і формуування β-ТКФ якк
Е = 512.4 кДж/м
моль (122 ± 11 ккаал/моль).
Деггідратаціяя кальційдефіцитного гіідроксиап
патиту, Са10-х(НР
РО4)х(РО4)6п
х(ОН)2-х (0 < х < 1) [51] переважноо складаллася зі сттадій, які якісно відповіда
в
али
окремим
м процессам під час
ч
дегідраттації АФ
ФК [42, 43],
4
монетитту [49] таа ОКФ [5
50],
розглянуутим ви
ище. КДГ
ГА
одержалли
твеердофазним
синтезом
м суміш
ші СаСО3 і
Са2Р2О7 за високих темп
пеу
утворенн
ням
ратур
із
α-ТКФ і його подальши
п
им гідроллізом у
КДГА. ЗЗалежно від умовв гідроліззу, продуктами
и були порошки КДГА з Са/Р в
інтерваллі 1.5–1.68. Криві терм
мічного
аналізу для КДГ
ГА з Са/Р
Р = 1.53 умовно
розділилли на п’яять стадій
й на тем
мпературній шккалі (рис.. 7.31). Стадія
С
І в інтервалі 20––200 ºС не розгл
лядаєтьсяя, оскільки її ввважаютть пов’яззаною з десорбцією повверхневоо-адсорбованої вооди, що
добре ви
ивчено раніше
р
[4
42, 43].
Дляя кожної із стадій
й ІІ–V виззначено
енергію активац
ції метод
дом ДТА
А із залежностті Тm енд
домінімум
му від β (розділ
7.3.1). ЗЗміну ентальпії ∆Н вн
наслідок
Рисс. 7.32. Перрша похіднаа від
процесівв обраховвано з по
орівнянняя площі
ЕСР--спектра зрразка після його
відповід
дного ендомініму
уму з поодібною
нагрів
вання до ріізних темпе
ератур
для прооцесів теермічного
о розклааду градуювалььних споллук: (СаО
ОН)2 → С
СаО + Н2О, ∆Н = 104.6 – 108.8 кД
Дж/моль;;
2СаНРО
О4 → Са
С 2Р2О7 + Н2О, ∆Н = 31.4 кДж/мол
к
ль; і пл
лавленняя
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КСl – ∆Н
Н = 26.3 кДж/мо
оль. Стаддію ІІ повв’язують переваж
жно з вид
діленням
м
гідратноої води, стадію (частково
(
о) ІІ і сттадію ІІІІ – із коннденсаціією груп
п
2–
НРО4 [[які були
и в вихідн
ному КД
ДГА та до
одатково
о утвориллися в реезультатіі
3–
частковоого гідроолізу іон
нів РО4 за реакц
цією (7.2
23)]. Стаддію V вважаютьь
спричин
неною роозпадом КДГА в ГА таа β-ТКФ
Ф унасліддок фор
рмуванняя
3––
нових грруп РО4 за реакц
цією (7.24).
Дод
датково відзначаю
в
ють два процеси
и. Перши
ий пов’яззують із наност-4–
руктурн
ним упоррядкуван
нням окоолу іонівв Р2О7 , яке приизводить до нез-начногоо (однак добре
д
по
омітного за малоїї швидко
ості нагріівання β < 5 º/хв))
зменшен
ння маси
и та зсувву абсорббційного
о піку 720 см–1, ххарактерн
ного дляя
4–
іонів Р2О7 у аморфно--подібном
му стру-ктурном
му оточ
ченні, доо 750 см
с –1 при
и
600–700 ºС (стаадія ІV).. Другий
й процесс
полягавв у посступовійй зміні кольоруу
термооброблени
их зразкків від білого доо
сірого.
Наайбільш сірими
с
ббули зраззки післяя
нагріваання в інтерввалі 600
0–700 ºС
С
(стадія ІV), над
далі вонии досить швидкоо
відновл
лювали білий
б
коолір за більшихх
темпераатур (наа стадії V
V). Ефек
кт зміни
и
кольору
у вважаю
ють сприичиненим
м захоп-ленням
м електро
онів у оккіл дефектів, якіі
Рис. 7.33. Вміст β-ТКФ
β
(Wβ–ТКФ)
–
у біфазній суміші β-ТКФ + НА
А після
термічно
ого розклад
ду КДГА з різними
р
вихідними значеннями Са/Р

виникли внасл
лідок уутворенн
ня іонівв
4–
2–
Р2О7 із НРО4 . Оскілльки ці дефекти
и
залишааються сттабільниими за кімнатної
к
ї
темпераатури, термообброблені зразки
и
дослідж
жували меетодом електронн
е
ного спін
нового резонансу
р
у, ЕСР. СинглетС
ний сигнал ЕСР
Р (перша похідна, рис. 7.3
32) проявляєтьсяя вже дляя зразківв
після наагріванняя до 100
0 ºС; із підвищен
нням тем
мпературри інтен
нсивністьь
сигналу збільшуується, досягає
д
н
найбільш
ших значеень на сттадії ІV та різкоо
зменшуєється дляя зразківв, відпаллених пон
над 750 ºС (на сттадії V). Ці даніі
вважаютть підтвеердженняям виниккнення ЕСР
Е
– деефектнихх центрівв унаслі-2–
док конд
денсації іонів НР
РО4 у ґрратці КДГ
ГА та їхн
нього зниикнення у проце-сі розклааду КДГА.
Вмііст β-ТКФ
Ф після розкладуу КДГА на стадіїї V знахоодили реентгенів-ським м
методом (розділ
(
7.2.4).
7
Йоого визнаачили з відношен
в
ння інтенсивностіі
найсилььнішого відбиван
ння І217 β-ТКФ до загаальної іннтенсивн
ності І2177
β-ТКФ і найсилььнішого відбиван
в
ня І211 ГА
А, а самее Wβ–ТКФ
Ф = І217/ І217 + І211,
для зраззків, відп
палених при
п 1000 ºС упрод
довж 1 го
од. Вмістт Wβ–ТКФ, обчи-слений д
для зразкків КДГА
А зі значченнями Са/Р
С
в ін
нтервалі 1.5–1.68, показа--
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но на рис. 7.33. Одержана залежність узгоджується з подібними в інших
роботах (як-от [38]) та може застосовуватися для фазового аналізу біфазної кераміки β-ТКФ/ГА.
Термогравіметричним методом можна також визначити кінетичні
параметри твердофазної реакції зі втратою (або набуттям) маси. До головних його переваг зараховують експресність і достатність одного зразка.
Метод ґрунтується на співвідношеннях Коатса–Редферна [52]. За роботою
[52], швидкість реакції термічного розкладання твердої сполуки АТВ
з утворенням твердої сполуки ВТВ і виділенням газоподібного продукту
СГА3, тобто АТВ = ВТВ + СГА3↑, записують як
= k (1 – α) ,

(7.25)

де α – фракція компонента АТВ, яка розклалася за час t, n – порядок реакції, а k – стала швидкості за співвідношенням Арреніуса (7.21)
k = A·е– E/RT,
в якому А – частотний фактор, Е – енергія активації процесу, R – універсальна газова стала. Для сталої швидкості нагрівання (наприклад, у º/хв)
справедливо
β = dT/dt.

(7.26)

Після об’єднання залежностей (7.21, 7.25 і 7.26) і розділення змінних
рівняння інтегрують
dα
A
=
β
(1 − α)

e

/

∙ dT.

Для обчислення інтегралу в правій частині рівняння роблять заміну та
застосовують допоміжні співвідношення. Внаслідок одержують розв’язок
(

)

=

· ·
·

1−

e

/

.

(7.27)

Співвідношення (7.27) після логарифмування
log10

(

)
(

)

= log10

·
·

1−

−

.

.

(7.28)
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задоволььняє всім
м значенням n, кррім n = 1.
1 Для цьього випаадку логгарифму-вання даає
l 10 –log10
log

(

)

= log10

·
·

1−

−

.

.

(7.29))

Дляя більшості відом
мих значчень А таа Е (визн
начених іншими метода-·
ми), а таакож екссперимен
нтально-м
можливи
их Т і β, log10
є вели-1−
·

чиною ссталою. Звідси
З
ви
ипливає, щ
що графііки залеж
жностей
log10

(

)
(

)

= f (1/T
T)

(7.29 a))

T)
= f (1/T

(7.29 б))

та (для n = 1)
log10 –loog10

(

)

є прям
мими лінніями з ку
утом на-хилу – Е/2.3R
RT для відповідв
них (д
до прирооди реак
кції) зна-чень n.
Дл
ля визнначення кінетич-них характери
х
истик рееакції заа
залежн
ностями
(7.29 а)
чи
и
(2.79 б)
б зазвиччай засто
осовуютьь
графіч
чну методдику. Із теорети-чних обрахунк
о
ків для кінетики
к
и
твердо
офазних процесівв відомо,,
що порядок реакції нерідкоо
відпов
відає знач
аченням n = 0, ,
, 1 [5
53]. Для таких n і експе-риментальних значень α, Т і β
будую
ють графііки за заалежнос-тями (7..29 а) та//чи (7.29 б). Той із них, який
я
найближчийй до прям
мої лінії,,
відображ
жає прирроду реак
кції, і із н
нього об
браховую
ють кінети
тичні хар
рактерис-тики процесу. Приклади
П
и графічн
ної метод
дики под
дано [52] для дегідратаціїї
к
(оксалати
(
и – солі та ефіри
и
та декаррбонізаціії моногідрату окксалату кальцію
щавлевоої кислотти НООС
ССООН),, СаС2О4·Н2О, СааС2О4 та СаСО3. Із графі-ків дегід
дратації СаС
С 2О4· Н2О за ррізних n найкращ
ще прямійй лінії відповідаєє
графік д
для n = 2//3 (рис. 7.34).
7
Кін
нетичні характери
х
истики, ообраховаані з ньо-го та з п
подібних для двох
х інших п
процесів,, подано в табл. 77.3.
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Неззважаючи
и на те, що обрробку кривих ТГ
Г за форрмулами Коатса––
Редферн
на (7.29 а),
а (7.29
9 б) запрропонован
но понад
д 50 рооків тому
у, метод
д
застосоввують доотепер. Як прикклад що
одо ФК вкажемоо на результати
и
дослідження деегідратації бруши
иту СаН
НРО4·2Н2О [54]. Відповвідно доо
ТГ, дегід
дратація відбуваєт
ється в ін
нтервалі 120 – 2000 ºС (ри
ис. 7.35)..
кривої Т
Утрату м
маси α длля темпер
ратур у ц
цьому інттервалі зн
находилии як W0 – W/W0 –
Wt, де W0 – почааткова мааса зразкаа, W – чеерез якийсь час t ((який виззначаєть-ся з тем
мператури
и в цей момент
м
за величи
иною β = 15 º/хв.)), а Wt – маса під
д
кінець д
дегідратац
ції (тобто
о по досяягненні 20
00 ºС).
Таб
блиця 7.33
Визнаачення кінетичн
к
них хараактеристтик методом терм
могравім
метрії
Реакція

Інтервалл
значень α

Е, кккал/моль

n

0.17 – 0.777

Швидкість
Ш
ь
наагрівання β,
º/хв
3.45

СаС2О4 · Н2О→ СаС
С 2О4
+ + Н2О↑
СаС2О4→ СаСО3 + СО↑
СаСО3→СаО + СО
С 2↑

21.4

0.71

0.12 – 0.771
0.15 – 0.778

3.14
2.99

62.0
51.7

0.38
0.46

Екссперимен
нтальні точки
т
вклладаютьсся на пряму тілььки для рівняння
р
я
(7.29 б), тобто для n = 1 (рис. 7.336). Із наахилу прямої обррахували енергію
ю
активаціії Е = 135.2 кДж
ж/моль (322.3 ккал/м
/моль), а за значеннням її перетину
п
у
28
–1
осі орди
инат – чаастотний фактор А = 2.99·10 сек для деггідратаціїї криста-лічного брушитуу.

Ри
ис. 7.35. Тер
рмогравіме
етрична
крива дляя СаНРО4·2Н2О

Рис. 7.36. Графік
Г
дегіддратації бр
рушиту.
Y – ліва частина
ч
заллежності 7..29 б

7.3.2. Кінетик
ка та мееханізм т
термічни
их тверд
дофазнихх перетвворень
Деггідратацій
йні та кристаліізаційні процеси
и в фоссфатах кальцію,,
внаслідоок яких виділялис
в
ся газові продуктти і значн
но зменш
шуваласяя вихіднаа
маса ФК
К, за білльшістю вивчали методам
ми ДТА та ТГ [[42, 43, 51, 55–57]]
(приклад
ди розгляянуто у підрозділ
п
лах вище). Для до
ослідженння терміч
чних фа-зових пеереходів із незнач
чним утвворенням
м (або за відсутноості) газо
ових про--
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дуктів застосовували метод рентгенівської дифрактометрії [37–40, 44,
57–59]. Кінетичні характеристики та механізми перетворень знаходили
з узагальнених рівнянь Джонсона–Мейла–Аврамі (ДМА) й одержаних рентгенівських даних [58–60]. Однак такі роботи виконано тільки для окремих
процесів, як-от для високотемпературного дегідроксилювання стехіометричного ГА в ОГА та його подальшого розкладу в α-ТКФ і СаО [58], кристалізації золь-гельного АФК у КДГА та його перетворення в α- та β-ТКФ [59] чи
термічного твердофазного перетворення нанокристалічного КДГА в β-ТКФ
[60].
Розглянемо роботу [60] як найбільш ґрунтовну та показову. Порошки
КДГА походили з осадів за водним синтезом. Для виявлення можливого
впливу природи вихідних речовин застосували чотири пари реагентів.
Умови синтезу для кожної пари відносять до систем А, Б, В і Г (табл. 7.4).
Відношення Са/Р вибрали найменшим із властивих КДГА в інтервалі
1.5 ≤ Са/Р < 1.67. Такий КДГА (х = 1) має апатитову структуру, однак
хімічний склад – трикальційфосфату Са3(РО4)2. Термічний розклад зазвичай відбувається в інтервалі 700–800 ºС за реакцією [2]
Са9НРО4(РО4)5ОН = 3Са3(РО4)2 + Н2О↑.

(7.30)

Відповідно до рівняння (7.30), внаслідок реакції початкова маса
КДГА зменшується на масу виділеної води. Елементарні підрахунки показують, що це зменшення становить всього 1.8 %. До того ж, розклад відбувається у відносно широкому інтервалі температур, що не призводить
до гострого ендомаксимуму на кривій ДТА. Внаслідок зазначений
фазовий перехід не можна досліджувати методами термогравіметрії
(за зменшенням маси) або ДТА (за зсувом вершини ендомінімуму залежно
від β). У зв’язку з цим застосовано рентгенівський метод.
Таблиця 7.4
Молярні концентрації та значення рН для розчинів
Реагенти
(СО3СОО)2Са · хН2О
Са(NO3)2 · 4Н2О
H3PO4
NH4H2PO4
Початковий рН
Кінцевий рН

А
0.15 М
0.1 M
10
10

Системи
Б
В
0.15 М
0.15 М
0.1 M
0.1 M
10
10
10
10

Г
0.15 М
0.1 M
10
10

Уточнення показало, що розклад КДГА за умов роботи [60] відбувався в інтервалі температур 700–825 ºС. Для низки температур у цьому
інтервалі визначено залежність вмісту α утвореного β-ТКФ у вихідному
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зразку К
КДГА від
д часу від
дпалу t (ррис. 7.37)). Вміст знаходил
з
ли як відн
ношенняя
інтенсиввності наайсильніішого віддбиванняя (0210) β-ТКФ на певній стадіїї
відпалу t до інттенсивно
ості цьогго ж макксимуму для одннофазногго зразкаа
β-ТКФ у випадкуу повної конверсіії КДГА,, тобто дл
ля α = 1.00.
Дляя обробкки даних
х застосовували
и рівнянн
ня ДМА
f = 1 – ехрр (–ktn) , (7.31)
де f – ф
фракція фази,
ф
утввореної
на час tt, k – сттала шви
идкості,
а n – поррядок рееакції або показник еккспоненти
и Аврам
мі, значення яккої залеж
жить від механізму прооцесу. Сттала швидкості
визначаєється рівнянням
м Арреніуса
k = Аее–Е/RT,

Рисс. 7.37. Тран
нсформаціяя КДГА у β-ТКФ
у пр
роцесі відпа
алу за різниих темпераатур.
Зр
разки одерж
жано за ум
мов системи
иА

величин
ни в яком
му вказан
но вище
(рівнянн
ня 7.21).
Логгарифмуввання цих
х рівняньь дає
ln ln 1 1– f

=lnk
=
+ nllnt

(7.31 а))

і
lnk = lnnA – E/R
RT.

(7.32))

Граафіки ln ln 1/(1–
– f) залеежно від
д lnt для кожної ттемператтури від-палу є п
прямими лініями. Із нахиллу прямоїї знаходи
или велиичину n (р
рис. 7.388
і 7.39), а з її перретину осі
о ордин
нат – lnk
k. Для од
держанихх значеньь lnk дляя
кожної ттемператтури Т бу
удували графіки залежно
остей lnk = f / (1/Т
Т). Вони
и
також є прямими
и, із нахи
илу яких відповід
дно до рів
вняння (77.32) виззначаютьь
енергію активац
ції процессу, а перетин із ординато
ою дає ччастотний
й факторр
А. Для еенергії акктивації одержан
о
о значен
ння 261, 336,
3 265 тта 353 кД
Дж/мольь
для КДГ
ГА систеем А, Б, В і Г віідповідно
о. Більші значенння пов’яязують ізз
гальмівн
ною дією
ю на переетворення
ня іонів NH
N 4+, які адсорбоввано на поверхні
п
і
порошин
нок КДГ
ГА (прису
утність іонів виявлено в ІЧ-спектр
І
трах). Вон
ни похо-дять із рреактиву синтезу: в систеемах Б і Г із більш
шими знааченнями
и енергіїї
активаціії одним із реакти
ивів був ррозчин NH
N 4Н2РO
O4 (табл. 77.4).

202 _________________________
____________________
________ Ка
альцій-фоссфатні біом
матеріали
и

Р
Рис. 7.38. Гр
рафіки Аврамі за співввідношенням (7.31 а) для визна чення n і ln
nk

Рис. 7.39. Тем
мпературнаа залежністть величини n за умов
ви ізотермі чного відпалу
длля систем А–Г
А

Таб
блиця 7.55
Т
Теоретич
чні значеення для
я показника експ
поненти Аврамі n
Ви
имір

3D

2D
1D

Зародко
оутворенн
ня

а. Стала швидкість
ш
ь
зародкоу
утворення
б. Непереервне зароодкоутвореення
в. Зародк
коутворенн
ня,
яке сповіільнюєтьсяя
а
б
в
а
б
в

Механіззм
Пограничн
П
ноДифузійнокон
нтрольовааний
контрольо
ований
ріст
рістт
n=4

2
n = 2.5

n=3

n = 1.5

n=3–4

n = 1.5 – 2.5

n=3
n=2
n=2–3
n=2
n=1
n=1–2

n=2
n=1
n=1–2
n = 1.5
0
n = 0.5
n = 0.5 – 1.5
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Значчення n до 750 ºС
С знаходдяться по
облизу 0..9, а за ббільших температ
тур змен
ншуютьсся до при
иблизно 0.5 (рис.. 7.39). Ґр
рунтуюччись на теоретич-них знааченнях n теоріії ДМА для мееханізмів
в твердоофазних реакцій
й
в систем
(табл. 7..5) та врааховуючи
и різні зн
начення енергії активації
а
мах А–Г,,
виводять, що кін
нетика фо
ормуванн
ня β-ТКФ
Ф є однов
вимірним
м ростом
м, який заа
меншихх температур виззначаєтьсся пограаничними
и процессами, а за біль-ших – є дифузійн
ним.
7.3..3. Спіка
ання
Спіккання ФК
К добре вивчено [61]. Во
одночас механізм
м
м процесіів ущіль-нення, оособливоо за висо
оких темп
ператур, не має однозначчного по
ояснення..
Перекон
нливим прикладом
п
м є резулльтати ґру
унтовноїї роботи [[13]. В ніій харак-теристикки спікан
ння вивчали для пресуван
нь А, Б, В із пороошків, як
кі значноо
відрізняллися за кристалічністю
ю (А = 80 %,
Б = 40 % і В = 20
2 %) та
пресуван
ння А1 із порошку А, попередньо відпаленогоо при 800 ºС
упродоввж 1 гоод. Значення С
Са/Р у поорошках
також були різними:
р
1.66 (А)), 1.60 (Б) і 1.5
(В). М
Менші значення
з
Са/Р поорівняно до сте(1.67)
хіоме-трричного
пов’язан
ні з приссутністю
сторонн
ніх іонів НРО42–
СО32– і НР
РО42– (Б). Утрата маси вн
наслідок термогра
т
авіметрії 1 % (А),,
(В) та С
2.8 % (Б
Б) та 6 % (В) зумо
овлена деесорбцією
ю поверхн
невої водди, дегідр
ратацією
ю
та декаррбонізацією, тобто
о вміст ссторонніх
х іонів бу
ув незначчним. У зв’язку
з
з
малою ввтратою маси під
д час террмогравім
метрії (наагріванняя) для по
орівняль-ного дослідженн
ня кінети
ичних хаарактерисстик спік
кання заастосувал
ли метод
д
дилатом
метрії.
Диллатометричні кри
иві усадки
и за стал
лої швидк
кості наггрівання (5 ºС/хв))
в інтерввалі тем
мператур 750–12550 ºС по
оказали, що наййбільшу кінцевуу
усадку (і щільн
ність) маали пресуування В із най
йменшою
ю кристал
лічністю
ю
(рис. 7.440). Змін
на (збілььшення) усадки dL/L
d 0 із плином часу t за
з сталоїї
темпераатури Т (режим
(
іззотерміччного від
дпалу) задовольняяє співвіідношен-ню [62]
dL
L/L0 = ktn,
(7.33))
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де L0 – п
початковва довжи
ина пресуування, k – сталаа швидкоості усадк
ки, а по-казник n пов’язаний із механізм
мом (-маами) процесів, яккі призво
одять доо
усадки. Оскільки
и графіко
ом залеж
жності (7.33) у логгарифміччній форм
мі
log dL/L
L0 = log k + n log t
є прямаа лінія, то
т значен
ння n ви
изначаєтьься з кутта нахиллу прямо
ої до осіі
абсцис, а стала log k – із її перетину з ординато
ою. Оскіільки k визначає
в
є
швидкіссть процеесу, то заа формуллою Арр
реніуса (7
7.21) обччислюєтьься енер-гія активвації прооцесу.

Рис. 7.41. Логариф
фмічні графіки залежнності усадки
и від часу спікання
с
за різних тем
мператур

Пряямі залеж
жностей log dL/L0 = f (log
g t) за різних темпператур Т маютьь
особливвості (рисс. 7.41). Для преесування А одерж
жано двіі прямі для
д най-меншої температтури ізоттермічноого відпал
лу (спікаання) 9400 ºС (рисс. 7.41 а)..
для початткової сттадії має більший
й кут нах
хилу (білльше знач
чення n),,
Пряма д
аніж пряяма для подальш
шої стадіїї (менше значенн
ня n). Окррім цьогго, в усіхх
прямих зі збільш
шенням температ
т
тури ізоттермічногго спіканння змен
ншуєтьсяя
нахил. ЗЗвідси ви
иходить, що загаллом механізм спікання заалежить від три-валості тта темпеератури відпалу.
в
К
Кут нахи
илу прям
мої А на ппочатковвій стадіїї
дає n = 0.42, що за теоріією спікаання відп
повідає механізму
м
у об’ємн
ної дифу--
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зії, а дляя прямоїї подальш
шої стадіії n = 0.2
24, що по
ов’язано з зерном
межовою
ю
дифузією
ю [62]. Зі збільш
шенням ттемператтури ізоттермічногго відпал
лу нахилл
прямої п
першої стадії
с
змееншуєтьсся, зрівню
юється з нахилом
м прямоїї подаль-шої стад
дії, і при
и 1020 ºС
С це однаа пряма, яка дає n = 0.177. За под
дальшогоо
підвищеення тем
мператури
и нахил цієї, вж
же суціл
льної, пррямої пр
родовжуєє
зменшувватися, тобто
т
про
оявляєтьсся законо
омірністьь, якій сллідують усі
у пряміі
для прессувань Б і В (ри
ис. 7.41 б,в). Знач
чення n < 0.17 тееорія не пов’язуєє
з одним механізм
мом спік
кання [622, 63]. Ввважаєтьсяя, що до дифузійн
них про-мперату-цесів прриєднуєтьься ріст зерен, яккий проггресує зі збільшеенням тем
ри. Зазн
начені процеси веельми заллежали від
в кристаалічності
ті пресуваань. Чим
м
вона мен
нша, тоб
бто для зр
разків Б і В, тим за
з менши
их темпер
ератур від
дбувавсяя
перехід до інтеггрального
о механіззму ущіл
льнення. Цей виссновок витікає зіі
начень n зі збільш
шенням температури дляя пресуваань А, Б
співставвлення зн
і В (рис. 7.41 а,б
б,в). Мор
рфологічн
ні дослід
дження добре
д
узггоджуютьься з да-илатометтрії. На рис. 7.442 показаано змін
ну мікросструктур
ри зламуу
ними ди
пресуван
нь А післля відпал
лу за різн
них темпеератур.

Рис. 7.42. Зображеення зламуу пресуваньь А після спікання упродовж 1.5 год за температур:
10
000 ºС – а, 1050
1
ºС – б, 1100 ºС – в,
в 1150 ºС – г, 1215 ºС – д
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В інтервалі температур від 1000 до 1215 ºС відбувається перехід від
слабоспеченої структури до повністю ущільненої кераміки. Добре проявляється також прогресуючий ріст зерен за температур понад 1050 ºС, тобто за значень n < 0.17 (рис. 7.42 в-д). Подібний прогресуючий внесок
росту зерен в ущільнення понад деякої температури (як-от 1050 ºС для
пресувань А) спостерігали також для пресувань Б і В, однак ця температура була меншою та тим меншою, чим меншою була кристалічність зразка.
Подібною була загальна картина під час спікання пресувань А1 за високих температур (рис. 7.41 г). Однак кінетика процесу відрізнялася за
найменшої температури 940 ºС. Тут перші дві стадії, характерні для
пресувань А, зсувалися до більш тривалих відпалів і ставали другою та
третьою, а першу показує пряма з більшим кутом нахилу, для якої
n = 0.67. Пресування А1 виготовлено з порошку А, який попередньо відпалено при 800 ºС (1 год). Зерна в порошку стали більш округлими.
Вважають, що це гальмує їхню дифузійну коалесценцію за температур
940–1000 ºС і породжує додаткову (першу) стадію з n = 0.67, яку
пов’язують із морфологічною перебудовою зерен. Внаслідок на загальну
картину спікання пресування А1 виходили з деяким запізненням.
Відповідно до активізації дифузійних процесів і дії декількох механізмів ущільнення за менших температур для пресувань із більшою кристалічністю, обраховані енергії активації спікання зменшувалися як ЕА
(180 кДж/моль) > ЕБ (130 кДж/моль) > ЕВ (90 кДж/моль).
7.3.4. Ріст зерен
Під час підвищення температури відпалу понад 1000 ºС ріст зерен починає домінувати серед механізмів спікання (підрозділ 7.3.3). На рості
зерен ґрунтується метод визначення енергії активації спікання, який дає
відтворювані результати переважно в інтервалі високих температур. Вважають, що за ізотермічного відпалу розмір зерна d збільшується з часом t
за співвідношенням [63]
d = ktn,

(7.34)

де k – постійна швидкості, а значення n залежить від механізму розростання зерна та за дифузійних процесів знаходитися в межах 0.25 ≤ n ≤ 0.5.
Пов’язуючи k із рівнянням Арреніуса та враховуючи початкове значення
розміру зерна d0, одержують рівняння
d = d0 + B(t) exp (–E/RT) ,

(7.35)

в якому В(t) = k0tn – функція часу, k0 – частотна стала, Е – енергія активації,
R – універсальна газова стала, а Т – абсолютна температура. За однакового
часу відпалу t за різних температур функція часу В(t) є сталою, і енергію
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активації процесу можна знайти за кутом нахилу прямої ln (або log) d = f
(1/T). За таким способом виконано низку робіт із визначення енергії активації спікання полікристалічних пресувань ГА [64–73] (табл. 7.6).
Роботи можна розділити на три групи. У першу входять роботи із
традиційного спікання за схемою: порошок – пресування – відпал у повітрі або в інших атмосферах [64, 65, 68]. Тут одержано найбільші енергії
активації 197–239 кДж/моль. Розбіжності в значеннях найімовірніше
спричинено тим, що кінцевий продукт був не ГА, а ОГА [65]. Реакція деградації ГА в ОГА вельми чутлива до присутності парів води в навколишній атмосфері [74]. Спікання провадили в повітрі, його вологість не контролювали, і концентрація парів води (у зв’язку з атмосферою в печах, режимом їхнього виведення на температуру спікання тощо) була різною.
Цей фактор впливав на кінетику дегідратації ГА (розділ 4.1), а значить,
і на кінетику розростання зерен за однакових температур спікання в інтервалі 1050–1450 ºС.
Дещо менша енергія активації 143 кДж/моль у однотипній роботі [66], в
якій спікання провадили за такої ж процедури, проте в вологій атмосфері,
пов’язана з тим, що вихідний порошок мав менше відношення Са/Р = 1.62
(аніж 1.67 [64, 65, 68]). Це призводило до термічного розкладу ГА в ТКФ за
температур понад 1150 ºС і, внаслідок, до іншого механізму спікання.
Другу групу складають роботи зі спікання під тиском із помітно меншими енергіями активації 122–215 кДж/моль [67, 69, 71]. Типовою є
робота з ущільнення під час гарячого пресування [67]. Дещо меншою
мірою сюди належить робота з інжекційного лиття [69]. Особливим є дослідження плазмо-іскрового спікання [71]. Оригінальність методу в тім, що
зразок порошку ГА під тиском перед нагріванням до температури спікання обробили в імпульсно-плазмовому режимі. Вважається, що така обробка призводила до очищення поверхні порошинок і меж між ними від
адсорбованих і хімічно-пов’язаних газів і активації порошинок. Унаслідок
ущільнення потребувало менших енергетичних затрат, і прогресуюче
збільшення розміру зерна відбувалося в інтервалі менших температур
900–1000 ºС і за меншої енергії активації.
До третьої групи можна зарахувати роботи, в яких спікання досліджували в значно ширшому інтервалі температур 600–1300 ºС і одержано
найменші енергії активації 25–89 кДж/моль (для 600–900 ºС). Порошками
були АФК і нанокристалічний ГА [70, 72, 73].
АФК кристалізувався при 500 ºС [70]. До кристалізації особливої еволюції форми порошинок методом РЕМ не спостерігали. Тому кінетику
розростання зерен досліджували після кристалізації в інтервалі температур 500–1200 ºС. Середній розмір зерна збільшувався від 0.04 мкм, однак
не перевищував 0.45 мкм навіть після відпалу при 1200 ºС.
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Таблиця 7.6

235

[64]

1.67 1050–1450 Повітря

РЕМ

0.76–
11.5

239

[65]

1.62 1100–1250 Вологий кисень
1.67 1000–1250 Аргон

РЕМ

1.5–3.5

143

[66]

РЕМ

0.1–1.2

122

[67]

1.67 1100–1500 Повітря

РЕМ,
ОМ

0.47–14

197

[68]

1.67 1250–1540 Повітря

РЕМ

0.8–13.8

215

[69]

1.67 500–1200 Потік
повітря
1.67 850–1100 Вакуум

РЕМ

0.037–
0.45
2–6.5

37

[70]

185

[71]

1.67 500–1300 Повітря

РДА

РЕМ

Інтервал зміни
розмірів d, мкм
0.15–
0.71

М
ЕМ

Атмосфера
спікання

1.67 1050–1250 Повітря

Інтервал
температур, ºС

Література

8 Пресування із
комерційного
порошку (Японія);
плазмо-іскрове пресування під тиском
9 Порошок із
голко- подібними
нанокристалами

Енергія активації,
кДж/моль

1 Пресування
порошків із водного
синтезу
2 Пресування
порошків із водного
синтезу
3 Пресування із
комерційного порошку (Німеччина)
4 Пресування із
комерційного
порошку (Франція);
гаряче пресування
5 Пресування із комерційного порошку (Німеччина)
6 Інжекційне лиття із
відпаленого комерційного порошку
(Німеччина)
7 Пресування із АФК

Са/Р

Вихідні зразки

№

Енергія активації спікання ГА

0.03–
0.08

89
[72]
(500–
900 ºС)
295
(900–
1300ºС)
10 Порошок із водного 1.67 500–750 Повітря РДА 0.015–
28.4 [73]
синтезу
0.042
Примітка. М – методи визначення середнього розміру зерна d: ТЕМ – просвічувальна електронна мікроскопія, метод реплік; РЕМ – растрова електронна мікроскопія; ОМ – оптична мікроскопія; РДА – рентгенівський дифракційний аналіз, формула
Шеррера.
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У зв’язку з відносно малими розмірами зерен і одержаною низькою
енергією активації 37 кДж/моль вважають, що переважним механізмом
ущільнення зразків була приповерхнева дифузія.
Висновок про домінуючу роль приповерхневого масопереносу навіть
за температур близько 1200 ºС [70], прийнятний для наночастинок і середніх температур, слабо узгоджується з результатами робіт про механізм
ущільнення за високих температур, коли інтенсифікуються процеси
об’ємної та зерномежової дифузії, а також укрупнення зерен унаслідок
їхньої взаємодії [64, 65, 68]. Більшої ясності досягнуто в подальших дослідженнях механізму ущільнення в нанокристалічних зразках ГА в широкому інтервалі температур 500–1300 ºС [72] та при середніх температурах
500–750 ºС [73]. В обох роботах застосовано рентгенівський метод визначення розміру зерна в наноінтервалі за формулою Шеррера. Розміри зерен
після відпалу збільшувалися від 30 нм до 100 нм (500–900 ºС) та від (додатково застосовано методику РЕМ) 100 нм (0.01 мкм) до 1 мкм
(900–1300 ºС) [72]. Графік ущільнення являв собою дві прямі з різним
кутом нахилу, які дотикалися при 900 ºС. Із нахилу більш пологої прямої
(500–900 ºС) обраховано енергію активації 89 кДж/моль, яку пов’язують із
механізмом поверхневої дифузії, а крутішої – 295 кДж/моль; остання
порівнянна зі значеннями для комбінованого механізму об’ємної та зерномежової дифузії сумісно з процесами рекристалізації [64, 65, 68]. Інша
робота присвячена дослідженню росту зерен за середніх температур [73].
Розростання зерен від 15 до 45 нм відбувалося в наномежах і вузькому
інтервалі температур 500–750 ºС. Наслідком була полога пряма на відповідному графіку, звідки енергія активації процесу 25 кДж/моль, що природно пов’язати з процесами поверхневої дифузії в наночастинках.
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Розділ 8
ОСОБЛИВІ КАЛЬЦІЙ-ФОСФАТНІ МАТЕРІАЛИ
НА ОСНОВІ ФК
8.1. Голко- та ниткоподібні кристали ГА
Дослідження кераміки ГА виявили її слабкі механічні властивості
щодо застосування як імплантів під навантаженням, особливо – низьку
зламну стійкість, які ще й погіршувалися у випадку введення пористості
в кераміку. Для покращення механічних характеристик імплантаційних
матеріалів, пов’язаних із ГА, з початком нового століття стали інтенсивно
розвиватися дослідження за двома напрямами: 1 – зміцнення кераміки ГА
та 2 – зміцнення полімерів наповнювачами з ГА. Можливість зміцнення
введенням голкоподібних кристалів (вусів) ГА була показана раніше як
для кераміки ГА [1–3], так і для полімерів [4, 5].
8.1.1. Вуса та волокна ГА і проблема зміцнення кераміки
Неорганічні вуса та волокна добре зарекомендували себе як
зміцнювачі в композитах і термічні ізолятори. Вони переважно виготовлялися зі скла, вуглецю, SiC, Si3N4, Al2O3 та ZrO2 [6]. Із природних волокон
широкого застосування набув азбест завдяки високій міцності на розтягування, хімічній стійкості та низькій ціні [7].
Реакція живої тканини на введений матеріал (імплант) може бути
різною [8]:
1. Якщо матеріал токсичний, то навколишня тканина гине.
2. Якщо матеріал нетоксичний і біологічно неактивний (біоінертний), то навколо імпланту формується фіброзна тканина («капсуляція»).
3. За нетоксичного, але біологічно активного (біоактивного) матеріалу між імплантом і тканиною (у межовій області) утворюються
міжфазні зв’язки.
Виявилося, що застосування азбестових матеріалів може спричинити
важкі захворювання, включно до раку легенів [7]. У 1988 р. експерти
Американського агентства з захисту навколишнього середовища домоглися прийняття закону про заборону азбестових матеріалів через їхню
небезпеку для здоров’я, хоча, за оцінками, вилучення цих матеріалів,
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застосованих у будівництві житлових приміщень, коштувало б приблизно
53 млрд доларів [9]. Близькою до властивої азбесту виявилася і токсичність вусів SiC [10].
Іншим обмежувальним фактором застосування вусів є так званий
критерій Стентона та Потта [11, 12]. За критерієм (виведеним із результатів досліджень), канцерогенний ефект волокнистих матеріалів
спостерігається за довгих (> 10 мкм) і тонких (діаметр < 1 мкм) волокон.
Зважаючи на зазначені розміри, більшість вусів і волокон виробляються
зарубіжними фірмами як безпечні.
Однак не тільки хімічний склад і розміри є обмежувальним фактором.
За винятком матеріалів із азбесту та SiC, решта вищевказаних вусів і волокон не токсичні та біоінертні, все ж їхня біосумісність вважається
сумнівною. Біосумісність визначають як прийняття імпланту поверхнею
навколишньої тканини. До цієї властивості зараховують також нетоксичність, неканцерогенність, хімічну інертність і стабільність матеріалу
в живій тканині [8]. Хімічні частинки зазначених біоінертних вусів і волокон (Si, Al, Zr, C й інш.) за більшістю не є біосумісними. Внаслідок, якщо
за морфологією матеріали навіть задовольняють критерію Стентона–
Потта, та вони можуть бути не оптимальними за хімічним складом.
Вищевикладене спричинило масив досліджень із апробації голкоподібних кристалів ГА як зміцнюючого агента. ГА зарекомендував себе
відмінною біосумісністю у попередніх роботах, а іони Са, Р, ОН і зазвичай
СО32– входять до складу біоапатиту. Отже, вони не є токсичними та навіть
сторонніми, оскільки необхідні для формування кісткової тканини.
Роботи з одержання вусів ГА можна розділити на три групи [13].
У першій застосували різні способи водного осадження. У другій – твердофазний синтез. У третю групу входять роботи за деякими оригінальними
процедурами (як синтез із розплавленої солі). У левовій частині робіт (понад 90 %) вуса синтезували водним осадженням. За механізмом реакції – це
розкладання хелатів (сполуки кальцію з лимонною та молочною кислотами, чи EDTA) або сечовини при підвищеній температурі та тиску, тобто за
умов гідротермального синтезу; а також – гомогенне осадження чи гідроліз
фосфатів кальцію, які за більшістю є попередниками водної кристалізації
ГА, за температур ≤100 ºС та атмосферного тиску. Надалі розглянемо
приклади зазначених синтезів, однак із перевагою до робіт першої групи,
в яких продукти та їхні властивості досліджено більш ґрунтовно.
Гідротермальний метод
Однією з перших, в яких одержано вуса ГА, придатні для біомедичного застосування, вважають роботу [14]. У ній для гідротермального про-
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цесу за умов 2000 ºС, 2М
МПа упрродовж 1 год застосувалии водний
й розчин
н
ТКФ і ллимонноїї кислоти
и. Синтеттичний (вихідний
(
й) розчиин (СР) за рН 2.99
був проззорим, а після си
интезу наабував жо
овтувато
ого кольоору та дещо біль-шого рН
Н 3.5 внааслідок розкладан
р
ння утво
ореного хелату
х
ккальцію. Продуктт
синтезу являв сообою вуса завдоовжки 20
0–30 мкм
м і завтоввшки 0,1
1–1 мкм,,
тобто ввуса мали форм--фактор (коефіціієнт фор
рми, віднношенняя довжи-на/товщ
щина) К ≈ 30 (рисс. 8.1 а). У роботті наголо
ошуєтьсяя, що пеереважнаа
більшістть вусів мала
м
одн
накову моорфологіію та що вона моогла бути
и зміненаа
за зміни
и умов си
интезу. Дифракці
Д
ійна карттина та обчисленіі з неї стталі ґрат-ки відпоовідали властивим
в
м ГА. См
муги погглинанняя в ІЧ-спеектрі так
кож були
и
2–
характеррними для
д
ГА, а присуутність груп
г
СО3 прояввлялася на рівніі
слідів (ррис. 8.1 б).
б Однаак саме з останнііми пов’яязують ддещо мен
нші зна-чення С
Са/Р = 1.663 для ву
усів поріівняно з 1.67 дляя ГА. Елеектронно
ооптичніі
дослідж
ження покказали, що
щ вуса ббули видо
овженими монокрристалам
ми, а вісьь
с орієнтована взд
довж них
х (рис. 8. 1 в).

Рис. 8.1. Морфологія – а та
т ІЧ-спектрр – б вусів ГА. в – ЕМ-зображенння вуса ГА: збільшену
діляянку у прям
мокутнику показано ссправа, а мікродифракцію ділян ки в круже
ечку,
яка ви
иявляє орієєнтацію вусса [001], – справа вниззу

Виссновок, що
щ вуса утворили
у
ися внасл
лідок розк
кладанняя хелату кальцію,,
у роботті обґрун
нтовуютьь тим, щ
що молеккули лим
монної киислоти, які
я були
и
у вихідн
ному роззчині, по
оступовоо зникали під чаас синтеезу. Заміість нихх
з’являли
ися молеекули ітааконової кислоти
и (itaconiic acid), які є пр
родуктом
м
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термічноого розккладу хел
латів калльцію (хр
роматогр
рафічні ддосліджеення), якк
і жовтувватий коллір розчи
ину.
Мож
жливістьь змінюввати моррфологію
ю вусів ГА
Г шляххом змін
ни умовв
синтезу,, зазначену в [14]], дослідж
жено в ро
оботі [15
5]. У ній ттакож заастосува-ли гідроотермалььний метод із ххімічною
ю реакцієєю терм
мічного розкладу
р
у
хелатів ккальцію,, та вони були утвворені вн
наслідок взаємодіії іонів кальцію
к
з
молочноою кислоотою. Дл
ля цього у СР, окрім
о
мол
лочної ккислоти, вводили
и
Н3РО4 і Са(ОН)2. Готуваали розчи
ини з різзним мол
лярним сспіввідно
ошенням
м
К/Са) та Са/Р. Сиинтез пр
ровадили
и
молочноої кислотти (МК) до калььцію (МК
при 200 ºС, 2МП
Па упродо
овж 5 годд. Утвореені тверд
ді продуккти пром
мивали таа
сушили..

Рис. 8.2. Заалежність морфології
м
ї та розміруу кристалів ГА від хараактеристикк
син
нтетичного розчину. а – МК/Са = 4.0, Са/Р = 1.43; б – МК/Са = 6..0, Са/Р = 1.43;
в–М
МК/Са = 2.0
0, Са/Р = 1.80; г – МК//Са = 2.0, Саа/Р = 1.80 (після реакцції з кальци
итом
і розчинення
р
я домішковвих продукттів)

Рисс. 8.2 покказує змін
ни морфоології та розмірів
в вусів заалежно віід харак-теристикк вихідн
них розч
чинів. Дііаметр і довжинаа кристаалів знах
ходилисяя
в межахх 1–10 мккм і 30–50
0 мкм віддповідно
о. Діаметр
р кристал
алів збілььшувавсяя
зі збільш
шенням відношен
ння Са/Р
Р і в загаальному був білььшим за більшихх
значень МК/Са. Форм-фаактор К ббув у меж
жах 5–20
0 і, навпааки, змен
ншувавсяя
зі збільшенням Са/Р і МК/Са. Окрім цього,
ц
за меншиих значеень Са/Р
Р
і МК/Саа кристалли були вусами,
в
зза інших
х – форму
увалися ббільш ви
идовженіі
кристали
и.
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Диф
фрактогррами та ІЧ
Ч-спектрри вусів слабо
с
від
дрізнялисся від одержанихх
у роботіі [14], одн
нак значеення Са/Р
Р в них були
б
в меежах 1.5––1.62, тоб
бто вони
и
мали ще більшуу нестех
хіометрію
ю (1.63 в [14]). У випаддку засто
осуванняя
вусів ГА
А для зм
міцнення керамікки ця обставина відіграє негативну роль..
Нестехіоометричн
ний ГА розкладдається з утвор
ренням β-ТКФ під часс
нагріван
ння понад
д 800 ºС.. Отже, п
під час сп
пікання зразка
з
поорошок–ввуса при
и
типовій темпераатурі 1100 ºС вууса розккладаютьься. Внасслідок жоден
ж
ізз
механізм
мів зміцн
нення (ро
озділ 4.22) не мож
же реаліззуватися,, до того ж утво-рений β-ТКФ зм
мінить (погіршитьь) стійкіссть спечееної керааміки (як
к імплан-ту) до роозчиненн
ня у біоло
огічномуу оточенн
ні, тобто його стаабільність.
Збілльшення значенн
ня Са/Р
Р нестех
хіометрич
чного наанопорош
шку ГА
А
досягнутто його оброблен
о
нням у роозчині з певним
п
рН
р [16] (ррозділ 3.6). У ро-боті [155] проблеему несттехіометрричностіі вусів ГА
Г розв’’язували шляхом
м
їхнього відпалю
ювання (кальцин
(
нування) в порош
шку СаС
СО3 при
и 600 ºС..
ж 1 год був
б достаатній для збільшення Са/Р
Р від 1.61 до 1.64,,
Відпал уупродовж
однак ттільки чеерез 72 год
г це значення у вусах
х сягало стехіомеетричноїї
величин
ни 1.67 (ррис. 8.3).

Рис. 88.3. Залежн
ність віднош
шення Са/РР у вусах ГА
А з початковим значеннням Са/Р = 1.61
від тривалості відпаалу в порош
шку СаСО3 при
п 600 ºС

Післля відпаллювання (реакції з СаСО3) та хімічного роозчиненн
ня приєд-наних ччастинок СаСО3 і СаО м
морфологія вусів
в ГА заллишиласяя майжее
незмінноою (рисс. 8.2 в,г).. Практи
ично не змінили
ися такоож струк
ктура таа
хімічний
й склад (за викл
люченняям значен
ння Са/Р
Р). Збілььшення значення
з
я
2+
Са/Р пов’язуютьь із дифу
узією іон
нів кальц
цію Са із кальцциту в об
б’єм ГА..
Для оціінюванняя вірогід
дності таакого пр
роцесу використ
в
тали коефіцієнти
и
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дифузії Са2+ у монокристалах фторапатиту (ФА) для температур
723–1523 ºС, оскільки такі значення у ГА не відомі. Їхня екстраполяція до
температур 600 ºС дала коефіцієнти дифузії 2.26·10–17 см2/сек і
1.82·10–14 см2/сек у напрямах уздовж і поперек осі с. Дифузійні віддалі х
оцінювали за відомим співвідношенням х = (D·t)0.5, в якому D і t –
коефіцієнт дифузії та час відпалювання. Обрахунок показав, що після
відпалювання упродовж 72 год при 600 ºС іони кальцію пройшли на глибину приблизно 1 мкм поперек осі с. Ця віддаль співрозмірна з середнім
розміром вусів 2 мкм, тобто дифузійне збагачення об’єму іонами кальцію
(а значить, і збільшення відношення Са/Р) із оточуючої маси СаСО3
цілком вірогідно. Об’ємний потік Са2+ уздовж вусів відіграє меншу роль
у зв’язку з меншим на три порядки коефіцієнтом дифузії уздовж осі с.
Оскільки товщина вусів більша за 1 мкм, а значення Са/Р можна
довести до стехіометричного пост-обробленням, у роботі [15] наголошується, що вони відповідають критерію Стентона–Потта, утворюючі їх
частинки є біосумісними, а термічний розклад при спіканні буде незначним. Це презентує вуса ГА як перспективні для зміцнення кераміки ГА.
Гомогенне осадження (синтез із розчину)
Методом гомогенного осадження (синтезу з розчину, розділ 3.1) за
певних умов також одержують голкоподібні кристали ГА. Однією з типових у цьому напрямі є робота [17]. Вихідні реагенти, водні розчини
(СН3СОО)2Са і К2НРО4 із відношенням Са/Р = 1.67, одночасно скраплювали (0.5 л/год) у воду, нагріту до 100 ºС, чим утворювали синтетичний
розчин. По закінченні скраплювання СР витримували 1 год при 100 ºС,
надалі утворений осад відфільтровували, промивали та сушили. Продукт
складався з голкоподібних кристалів ГА з форм-фактором К ≈ 19,
середньою довжиною 6 мкм і відношенням Са/Р = 1.59; вихід продукту
92 %. Оскільки процес відбувався у слабокислотному середовищі (у кінці
синтезу рН ≈5), то з метою одержання довших кристалів реагенти скраплювали у більш лужний розчин СН3СООН. Унаслідок у вусів зменшувалося відношення Са/Р від 1.59 до 1.52, а вихід продукту – від 92 до 47 %,
при збільшенні концентрації СН3СООН до 0.5 моль/л (рис. 8.4 а). До концентрації 0.3 моль/л вуса зберігали структуру апатиту, значення К збільшувалися від 19 до 29, середня довжина – від приблизно 6 мкм до 19 мкм,
однак Са/Р зменшувалося від 1.59 до 1.54. Для досягнення стехіометричного значення скраплення провадили у розчин (СН3СОО)2Са, який містив
іони Са2+. Значення Са/Р збільшилося до 1.66, а вихід продукту виріс до
99 % зі збільшенням концентрації розчину до 0.2 мл/л (рис. 8.4 б). Водночас форм-фактор К стрімко зменшувався до приблизно 3.6, тобто кристали
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губили голкопод
дібну фо
орму. Кри
истали виявилис
в
я придаттними дл
ля низки
и
застосуввань (адссорбція протеїнів,
п
, фільтри
и для іонн
ного обм
міну тощо
о), однакк
не задоввольняли
и вимогам
м до зміц
цнювачів кераміки
и.

Рис. 8.4. а – відношеення Са/Р (●
●) і вихід си
интезовано
ого продукту (■) залеж
жно від концентрації
розчину СН3СООН; б – залежн
ність віднош
шення Са/Р
Р (●) і форм
м-фактора К (■) частин
нок ГА від
концентрац
ції розчину (СН3СОО)2Са
С

У рроботі [18] також
ж одержаали вуса ГА мето
одом воддного осаадження..
Окрім ц
цього, в ній відш
шуковуввали при
ичини голкоподіббного ро
осту ГА..
Синтети
ичний роозчин утвворювали
и змішувванням во
одних роозчинів нітратнон
го синтеезу з моллярним відношенн
ням Са/Р
Р = 1.67 (спосіб
(
Х
Хаєка, ро
озділ 3.1))
та додавванням водного
в
розчину
р
Н
НNO3 (дл
ля малогго значенння рН). Одержа-ний СР повільно скрапл
лювали ссумісно з сечови
иною прии 85–90 ºС
º упро-д. Утвореений осаад відфіл
льтровуваали, пром
мивали та
т суши-довж 700–120 год
ли. Проодуктами
и були ву
уса ГА ззавдовжкки 50–15
50 мкм ззі значен
ннями К
у межахх 40–100 та Са/Р = 1.60. Д
Досліджу
ували їхн
ню терміічну стаб
більністьь
після від
дпалу уп
продовж 2 год при
и темпераатурах 80
00, 1200 та 1300 ºС.
º
ІЧ-сспектри виявили
в
присутність у ву
усах сторонніх (доомішкови
их) іонівв
2–
2–
СО3 і Н
НРО4 . Із
І ними, як і в [114], пов’’язують дефіцит
д
кальцію у вусах,,
що при
изводитьь до вищ
щезазначеного зм
меншення в них Са/Р по
орівняноо
з 1.67 С
СР. Післяя відпалу
у при 8000 ºС вусаа частков
во руйнуувалися з появою
ю
2–
«наростіів» β-ТК
КФ на їх
хній повверхні таа зникнеенням см
муг СО3 в ІЧ-–1
2–
спектрахх. Однакк смуга 875
8 см ввід НРО4 зберігглася, осккільки ко
онденса-2–
ція іонівв НРО4 потребу
ує більшоої темпер
ратури таа тривалоості (реаакція 8.8,,
розділ 88.2.2) [19]. Тільки
и після віідпалу пр
ри та понад 12000 ºС спосстерігали
и
2–
зникнен
ння смуг НРО4 з утворен
нням Са2Р2О7 серед продууктів розкладу таа
втратою
ю форми вусів ГА
А. Отже, формуваання та термічну
т
у стабільн
ність ву-2–
сів ГА у роботі [18]
[
пов’яязують ізз присутн
ністю в них
н іонів НРО4 .
Авттори [18] у насттупній рроботі [2
20] дослііджувалии механіізм фор-муванняя вусів ГА за поп
передніх умов гом
могенногго осадж
ження. Уттворенняя
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1

та харакктеристи
ики осаду
у аналізуували заалежно від
в значеення рН у СР заа
трьох теемператуур синтеззу 85, 900 та 95 ºС
С. Значеення рН збільшуввалися у
розчині з часом t від поч
чатку прооцесу у зв’язку
з
з розкладданням сеечовини..
Залежноості рН = f (t) для 3-х тем
мператур
р були як
кісно поддібними та мали
и
три макссимуми, пов’язан
ні з трьом
ма стадіями процеесу (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Кінетика зміни рН у си нтетичном
му розчині за
з різних теемператур::
а – 95 ºСС, б – 90 ºС і в – 85 ºС

и за кисллотних зн
начень рН
Н (2.4–3..1) у меж
жах 1 год
д
Перрший споостерігали
від поччатку си
интезу. Він
В
пов’язаний із випааданням першого
о осаду,,
дикальцієвого фоосфату ангідриту
а
у СаНРО4 (ДКФА
А, розділ 1.1). Післ
ля збіль-шення ррН до 3.8––5.2 (дру
угий макссимум наа залежно
ості) череез декільька годин
н
у осаді п
появилисся білі во
олокна окктакальціійфосфатту Са8Н2((РО4)6, ОК
КФ, вна-слідок ггідролізу ДКФА. За подалльшого збільшенн
з
ня рН уппродовж десятківв
годин доо 6.2–6.5,, тобто заа подальш
шого змееншення кислотно
к
ості розчи
ину (тре-тя стадіяя процессу – треттій широокий макксимум на
н залежн
жності), ОКФ
О
гід-ролізуваався до ГА,
Г і воло
окна переетворили
ися у вуса. Отже, хімічні реакції
р
в
розчині призвели
и до переттворенняя (гідроліізу) ДКФА
А → ОКФ
Ф → ГА..
Кри
исталічні структури ОКФ і ГА вел
льми бли
изькі, заввдяки чому ОКФ
Ф
спочаткуу гідроліізується до
д псевддоморфни
их структтур, які ппоступово набли-жаютьсяя до ГА. Одна елеементарн
на ґраткаа ОКФ леегко переетворюєтться у двіі
елементтарні ґраттки ГА, так що ОКФ є підкладкою дляя епітакссіальногоо
росту ГА
А з насллідуванняям її форрми [21, 22].
2 Водн
ночас віддношенн
ня Са/Р у
ГА є 1.667, а в ОК
КФ – тілььки 1.33, до того ж ОКФ не
н містить
ть іонів ОН
О –. Уна-слідок п
перехідніі (псевдо
оморфні)) структу
ури від ОКФ
О
до ГА є ви
исокоде--
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фектними в обох підґратках і описуються як Са10–х(НРО4)х(РО4)6–х(ОН)2–х
при х ≤ 1 [23, 24]. Вакансії Са2+, які оточені шістьома іонами кисню РО43–
груп і одним із ОН– (позиції для СаІ, розділ 1.1), є сильними адсорбційними
центрами та адсорбують Са2+ із розчину. Вакансії Са2+, які оточені всього
трьома іонами кисню (позиції для СаІІ), є більш слабкими адсорбційними
центрами та, окрім Са2+, можуть адсорбувати сторонні іони. Аніонні вакансії ОН– у кальцій-дефіцитному ГА, окрім гідроксильних груп, можуть
також адсорбувати сторонні іони, як-от СО32–, які нерідко виявляються у
вусах ГА. Збільшення значення рН реакційного розчину сприяє адсорбції
іонів, які входять до складу ГА, та формуванню стехіометричного ГА.
Хоча методи та способи синтезу голкоподібних кристалів ГА були
переважно розроблені до кінця 90-х років, а незабаром з’явилася інформація про їхнє застосування [3–5, 25], ґрунтовні дослідження структури
зазначених кристалів до та особливо після відпалу та спікання почалися
тільки з середини першого десятиріччя нового століття [26–31].
У одному з перших досліджували мікроструктуру монокристалічних
волокон ГА [26]. Реактиви нітратного синтезу розчиняли у слабкому водному розчині сечовини (NH4)2CO й азотної кислоти з одержанням СР із
молярним відношенням Са/Р = 1.67. Розчин скраплювали при 80 ºС упродовж 24 год через СаНРО4 для синтезу ОКФ. Останній перетворювали в
ГА шляхом скраплювання при 90 ºС протягом 72 год. Під час цього рН
розчину поступово збільшувався від 3 до 8 за рахунок NH3, який утворювався внаслідок гідролізу сечовини як агента осадження. Утворений
осад складався з волокон і гранул. Фракцію волокон відфільтровували,
промивали та сушили; вихід продукту був 50–60 %.
Орієнтацію та морфологію волокон показано на рис. 8.6 а–д. На
дифрактограмі рис. 8.6 а відбивання (100), (200) і (300) помітно інтенсивніші за відповідні на стандартній (довідковій) дифрактограмі ГА (картка
JCPDSN 9–432), тобто ці площини більш розвинуті щодо типових у ґратці.
Темнопольове зображення волокна в рефлексії (000) мікроелектронограми
виявило, що рефлекси (002) і (004) розташовані вздовж лінії, що паралельна довгій осі волокна, тобто волокна виросли вздовж осі с ґратки ГА.
Волокна були завдовжки 20–60 мкм, завширшки ~ 0.8–3.5 мкм і завтовшки ~100–300 нм (рис. 8.6 б,в). За даними ІЧ-спектрів, вони містили незначну кількість іонів СО32– у обох позиціях РО43– і ОН–, тобто були слабокарбонатизованим ГА типу АВ; значення Са/Р = 1.69. На рис. 8.6 г показано
світлопольове зображення волокна разом із орієнтацією його осі с. Із
рефлексів мікроелектронограми від ділянки В виходить, що поверхнею
волокна є площина (0110). Мікроелектронограми виявилися однаковими
від ділянок А – Д уздовж усього волокна, тобто звідси також виходить, що
воно росло вздовж осі с ґратки апатиту (рис. 8.6 д).
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Міккро- та субструк
с
ктуру воллокон до
осліджув
вали меттодом сввітло- таа
темнопоольових ЕМ-зобр
Е
ажень. Н
На світлопольових
х мікрозннімках ви
ихідногоо
волокнаа виявляяються чорні кконтури, орієнто
овані п оперек волокнаа
(рис. 8.77 а). Окріім них, спостеріг
с
гаються десятки
д
брижів.
б
К
Контури та брижіі
проявляяються таакож на темнопол
т
льових зображен
з
ннях (рисс. 8.7 а/). Досліди
и
з нахиліів волокн
на до пу
учка покаазали, що
о зазначеені контррасти виникаютьь
внаслідоок дефоррмації у волокні;
в
це вигинні конттури, а нее дефектти, тобтоо
волокнаа є високкодеформ
мованими
и нанокр
ристалам
ми. Із циим узгодж
жуютьсяя
результаати дослліджень зламаноого волокна. Вон
но руйннується (розщеп(
люєтьсяя) уздовж
ж волокн
на з утвооренням прямоку
утних дооменів, які
я пере-важно оорієнтоваані віссю
ю с параллельно до
д повер
рхні волоокна (рисс. 8.7 б).
Картинаа зламу показує,, що плоощини волокна,
в
паралелльні осі с, слабоо
пов’язан
ні між собою.
Дляя виявлен
ння терм
мостійкоссті волоккна відпаалювали при 800,, 1000 таа
1200 ºС упродоввж 1 год
д. ІЧ-спеектри ви
ихідних волоконн виявили в нихх
2–
–
незначні домішкки СО3 . Після відпалу при 800
0 та 10000 ºС вміст СО32––
змінивсяя слабо, однак піісля 12000 ºС – зн
начно змееншився.. Дифрак
ктограми
и
відпален
них зразкків були якісно
я
таакими ж,, як і для вихіднихх волоко
он, однакк
інтенсиввність мааксимуміів помітн
но збільш
шилася, що
щ свідчиило про загальнее
вдоскон
налення структури
с
и після теермообробки.

Ри
ис. 8.6. Характеристикки волоконн: а – перевважна орієн
нтація; б, в – морфоло
огія
за різзних збільш
шень; г – міікроелектр
ронограма, д – схема росту
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Рис. 8.7. Ультраструк
У
ктура моноокристалічн
ного волокн
на: світлопоольове – а
/
таа темнопол
льове – а ззображенняя; зламане волокно – б

Вод
дночас субструкттура відп
палених волокон
н зазналаа суттєвих змін..
Хоча ви
игинні контури
к
вказувалли на зб
береженн
ня високкодеформ
мованогоо
стану, пучко(шаррувато)п
подібна ббудова во
олокна (р
рис. 8.7 б) зникла.. До тогоо
и. Після відпалу
в
при
п 1000 ºС виник
кли межіі
ж, у воллокні утвоорилися дефекти
зерен і д
дислокац
ційні петлі (рис. 88.8 а), а після від
дпалу прии 1200 ºС
С – межіі
зерен і п
прямокуттні та куттасті пусттоти (рис. 8.8 б). Межі зеррен переетинаютьь
волокноо поперекк. Утвор
рення пусстот повв’язують із терміччним розкладан-ням і ви
иділенням
м продук
ктів розп
паду карб
бонатних
х іонів, яяк це вих
ходить ізз
даних ІЧ
Ч-спектроометрії.

Рис. 8.88. Субструкктура апати
итових волоокон після відпалу упр
родовж 1 ггод при 100
00 ºС – а
та 1200 ºС – б. МЗ – межі зеррен, ДП – ди
ислокаційн
ні петлі, П – пустоти
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Субструктуру монокристалічніх волокон до та після термообробки
відображено в табл. 8.1.
Таблиця 8.1
Субструктура волокон до та після відпалу
Зразок

Доменна
структура

Деформація

Дислокації

немає
Волокна
є (рис. 8.7 б) є (рис. 8.7 а,а/)
після синтезу (вихідні)
Волокна
після відпалу упродовж
1 год при:
800 ºС
немає
є
не знайдено
1000 ºС

немає

1200 ºС

немає

є (рис. 8.8 а,б) є (рис.8.8 а)
є
є

Межі зерен

Пустоти

немає

немає

виявляються
рідко
є (рис.8.8 а)

немає
немає

є (рис.8.8 б) є (рис.8.8 б)

Автори [26] вказують також, що при відпалі при 1200 ºС дифузійні
процеси значно інтенсифікувалися. Окрім утворення дефектів, це призвело до закруглення гострокінцевих волокон і припікання малих волокон до
більших (рис. 8.8 б). А зникнення шаруватої (доменної) будови волокна
повинно збільшити ударну в’язкість спеченої кераміки.
Комбінація гідротермального синтезу та гомогенного водного осадження дозволила розширити можливості об’єднаного методу [29–31].
Ґрунтовно досліджено вплив на структуру та термічну стабільність голкоподібних кристалів ГА таких основних характеристик СР, як концентрація
твірних іонів (Са, РО4), відношення Са/Р і значення рН. Одержано довгі та
однакові кристали контрольованої морфології з високими кристалічністю
та форм-фактором.
Окрім традиційних методів характеризування, для вивчення атомного
впорядкування продуктів застосовано високороздільну просвічуючу
електронну мікроскопію (ВРПЕМ) [29, 31]. На рис. 8.9 показано морфологію та атомну структуру вусів залежно від чинників СР. Орієнтацію
вусів і міжплощинні віддалі d в них визначали з мікроелектронограм і
Фур’є-комп’ютерних картин (трансформант) зображень ВРПЕМ. Із них
виходило, що вуса ростуть уздовж осі с гексагональної ґратки ГА, а атомна структура однакова по всій довжині включно до кінцевих областей.
Чітко проявляються площини (001) із d001 = 0.682–0.686 нм, які перпендикулярні осі с, і суміжні (110) із d110 = 0.472–0.478 нм, значення d яких
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добре узгоджується з відповідними 0.688 і 0.472 нм для ГА (JCPDS
PDF9–432).
Метод гідролізу
Цикл досліджень першої групи завершимо розглядом одержання голкоподібних кристалів ГА методом гідролізу. Гідроліз ДКФД (брушиту),
ДКФА (монетиту), α-β–ПФК (пірофосфату кальцію), β-ТКФ, АФК
(із відношенням Са/Р = 1.5) хоча й вивчався за різних умов [32–35], однак
не призвів до продукту, необхідного для зміцнення кераміки ГА.
Вихідним ФК, який гідролізувався у перспективні голкоподібні кристали
ГА, виявився α-трикальційфосфат (α-ТКФ). У одній із перших робіт із гідролізу α-ТКФ детально вивчено залежність процесу від температури
(< 100 ºС) та рН (8.1–11.4), природу гідролізного продукту та його
термічну стабільність [36]. Швидкість гідролізу зменшувалася зі зменшенням температури та рН, і процес практично зупинявся при кімнатній
температурі та рН ≤ 5. Продуктом був КДГА зі значенням Са/Р = 1.5 і
помітним вмістом іонів НРО42–, ОН– і води. Під час нагрівання до 700 ºС
структура апатиту зберігалася, при цьому виділялося близько 75 % від
вмісту води, а іони НРО42– розкладалися в пірофосфатні Р2О74–. Залишкова
вода разом із іонами ОН– та Р2О74– прогресивно зникала поблизу 750 ºС з
утворенням β-ТКФ замість КДГА. Водночас у роботі не досліджено морфологію утворених продуктів, зазначається тільки, що це були тверді тіла.
Подальшого вивчення процес гідролізу α-ТКФ набув у роботах
[37, 38]. Установлено, що кінцеві продукти (тверді тіла [36]) складалися з
агрегатів із мікрокристалів ГА. Форма та текстура мікрокристалів (і, внаслідок, агрегатів) значно залежали від добавок до синтетичного (гідролізного) розчину. Деякі органічні добавки сприяли гідролізу, а неорганічні – переважно гальмували його (80 ºС, 3 год). До того ж, органічні
добавки сприяли утворенню видовжених мікрокристаликів ГА. Досліджено
вплив однієї з органічних добавок за контрольованої швидкості процесу, а
також низки спиртів, на утворення голкоподібних кристалів ГА [39, 40].
Оскільки гідролізні голкоподібні кристали ГА переважно призначалися для зміцнення кераміки, то їх досліджували на термічну стабільність.
Як було відомо з попередніх робіт, ця властивість ГА передусім пов’язана
з відношенням Са/Р, домішками та умовами спікання зразків (зазвичай
компактів із порошків і вусів). В одній із робіт вуса одержали за типових
умов гідролізу (90 ºС, 6 год, рН 9.1–11.5) [41]. Залежно від значення рН
гідролізного розчину, утворилися вуса з різним форм-фактором
(рис. 8.10), який зменшувався при збільшенні рН від К ≈ 10 (а, рН 9.1) до
декількох одиниць (г, рН 11.5). Дифрактограми від вусів були якісно
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однаковвими, а ІЧ-спектр
І
ри вказуввали на присутність іоніів НРО42–, вмістт
яких зм
меншуваввся зі зб
більшенн
ням рН гідролізного роозчину. Навпаки,
Н
,
відношеення Са/Р
Р вусів пр
ри цьомуу збільшу
увалося від
в 1.53 ((а) до 1.61 (г).
Вусса відпалювали 2 год при 600, 800
0 і 1200 ºС. Змінии морфол
логії спо-стерігалли тільки
и після віідпалу прри та по
онад 800 ºС з утвворенням
м β-ТКФ..
Кількістть цієї фази
ф
збіл
льшувалаася у ву
усах із меншим
м
значенняям Са/Р.
Після ввідпалу при 120
00 ºС чаастина β-ТКФ
β
перетвори
п
илася в α-ТКФ..
У цілому, загалььна карти
ина терміічної стаб
більності гідроліззних вусіів якісноо
ованих заа іншим
ми спосо
обами таа
не відріізнялася від знааної для синтезо
порошкіів із близзькими фізико-хім
ф
мічними характер
ристикам
ми.

Рисс. 8.9. Харакктеристики
и вусів ГА заалежно від
д значень Са/Р і рН у ССР, відповід
дно:
1 і 3 – а, б; вв, 2 і 3 – г; д,
д 2 і 1.67 – е.
а в, д – расттрові зобрааження та мікроелекттронограмии;
а,
б г, е – зображення В РПЕМ і їхніі Фур’є-тран
б,
нсформантти
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Рис. 88.10. Мікро
офотографіїї вусів за рі зних значе
ень рН: 9.1 – а; 10 – б; 10.7 – в; 11.5 – г

льтату щ
щодо мор
рфології вусів у рроботі [4
41] требаа
До примітноого резул
зарахуваати спосстережен
ння про початокк їхньогго розклладання з кінцівв
(рис. 8.111) водноочас із по
оявою пеерших оззнак β-ТК
КФ у віддпалених зразках..
Виконан
ні роботи
и презен
нтують ггідроліз як
я ефекттивний м
метод од
держанняя
голкопоодібних кристалів
к
в ГА за таких переваг,
п
як низькка ціна та мож-ливість масовогоо виробництва прродукту.
Тверрдофазниий синтеез
При
инципи твердофа
т
азного си
интезу від
домі [42]]. Два реаагенти зм
мішуютьь
у необххідній прропорції та відпаалюють при тем
мпературрі, достаттній дляя
взаємної дифузіії реагенттів із уттворенням
м нової фази вннаслідок хімічноїї
реакції. До перреваг меттоду зарраховуютть можли
ивість віідносно точногоо
регулюввання хім
мічного складу
с
прродукту. Ниткопо
одібні криистали ГА
Г також
ж
одержан
но цим методом
м
[43].
[
Їх ссинтезоваано шлях
хом відпаалу суміші воло-кон меттафосфатту кальцію β–Са((РО3)2 та частино
ок Са(ОН
Н)2 у поввітрі при
и
1000 ºС.. У процеесі взаєм
модії двох компон
нентів уттворилисся волокн
на ГА таа
оксиду кальцію СаО. Останній
О
видалял
ли з продукту роозчином соляноїї
кислоти
и НСl. Воолокна мали
м
довжину 40
0–150 мкм
м, діаметтр 2–10 мкм
м і заа
розмірам
ми майж
же не відрізняли
ися від волокон
н вихіднного ком
мпонентаа
β–Са(РО
О3)2. Пози
итивною
ю ознакою
ю одержааних вол
локон ГА
А було віідношен-ня Са/Р = 1.69, близьке
б
до стехіом
метрично
ого.
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Прооте тверд
дофазний
й метод оодержанн
ня ниткоп
подібнихх кристал
лів ГА нее
набув ш
широкогоо розповвсюджен
ння у звв’язку з відноснною скл
ладністю
ю
процесуу та зумоввленою цим
ц висоокою варттістю про
одукту.

Ри
ис. 8.11. Мо
орфологічні зміни у вуусах а рис. 8.10 після відпалу упрродовж 2 год
г
при 3000 ºС – а та 800 ºС – б

Синнтез у роозплавлен
ній солі (ф
флюсі)
Син
нтез у розплавле
р
еній соллі (СРС) є одним із віддомих і простихх
методів одержан
ння продуктів ввидовжен
ної форм
ми [44]. Вибір солі
с
маєє
першоряядне знач
чення. Її темпераатура плаавлення повинна
п
бути низзькою таа
узгоджууватися з темпераатурою ссинтезу; сіль маєє також бути високороз-чинною у просттих розчи
инниках для легкого вид
далення з кінцевого про-дукту. О
Одержанн
ня вусів ГА
Г методдом СРС
С уперше вивчалии з застоссуванням
м
субмікроокристаллічного порошку
п
ГА та солей K2SO
S 4, KCll, KBr, Na
N 2SO4 таа
CаCl2 (яяк рідкихх флюсівв) [45, 466]. Порош
шок зміш
шували з сіллю за
з певноїї
пропорц
ції в коруундовому
у тиглі, ввводили в піч, ви
итримуваали при температ
турі дещ
що більш
шій за тем
мпературру плавлеення соліі, охолодджували, а надаліі
затвердіілий фллюс вим
мивали гарячою
ю водою
ю, а прродукт сушили..
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Дослідж
жували заалежність морфоллогії відп
паленого
о ГА від природи
и флюсу,,
масовогго віднош
шення фл
люс/ГА, ттемператтури та тр
ривалостті відпалу
у (синте-зу). Опттимальніі результтати одеержано для
д
K2SO
O4 (таблл. 8.2, ри
ис. 8.12;;
темпераатура пллавленняя K2SO4 1069 ºС
С). За різного співвідн
ношенняя
сіль/ГА,, темпераатур відп
палу в м
межах 1080–1200 ºС упроддовж 0.5
5–3.5 год
д
утвориллися корооткі вусаа ГА (≤ 660 мкм; рис. 8.12 а–в). ЗЗа інших
х флюсівв
і решти подібнихх умов росли відн
носно кр
рупні (~25 мкм) м
монокрисстали ГА
А
(рис. 8.112 г).
Таб
блиця 8.22
Умо
ови синтеезу ГА методом
м
СРС
Зраззок

Сіль (флю
юс)

А11
А44
А12
Б11

K2SO4
K2SO4
K2SO4
KCl

В
Відношенн
ня
сіль/ГА
((за масою)
1.2
1.6
3.0
1.6

Тем
мператураа
відпалу
в
(рееакції), ºС
1190
1190
1080
880

Триввалість
реак
кції, год
3.5
3.5
0.5
3.0

Ри
ис. 8.12. Вусса та мікрокристали ГГА: а –А1, б – А4, в – А12; г – Б1; д і е – вуса А4
00 ºС упрод
довж 9 год
після відпалу на пов ітрі при 130
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Відношення Са/Р = 1.64 ± 0.01 для вусів серії А було дещо меншим за
стехіометричне. Це пов’язують із присутністю 0.55–0.60 мас.% калію.
Незважаючи на нестехіометрію, вуса показали відмінну термічну стабільність: їхня форма зберіглася (за незначного взаємного припікання) після
тривалого відпалу 9 год при 1300 ºС (рис. 8.12 д,е).
Метод витримки в розчині
Розроблено також вельми простий метод синтезу двофазних кальційфосфатних вусів [47]. Полягає у витримці порошку ТКФ у 30 % розчині
перекису водню Н2О2 при 90 ºС упродовж 2 діб. Утворені вуса складалися
з ОКФ і карбонатизованого КДГА приблизно завдовжки 5 мкм, завширшки 200 нм і відношенням Са/Р = 1.46. Значення Са/Р могло бути збільшене
до 1.60 з утворенням однофазних вусів КДГА шляхом їхньої додаткової
витримки в певній тілесній рідині при 37 ºС упродовж 6 днів. У зв’язку
з простою процедурою та відносно малим значенням Са/Р метод пропонується для виготовлення значних об’ємів вусів, призначених для зміцнення біополімерних композитів.
8.1.2. Застосування голкоподібних кристалів ГА
Зміцнення кальцій-фосфатної кераміки
Численні дослідження з розробки методів синтезу, структури та
властивостей голкоподібних кристалів ГА першочергово були направлені
на зміцнення ними кераміки ФК. Як зазначалося, щільна та пориста
кераміка ГА зарекомендувала себе відмінною біосумісністю та остеокондуктивністю, однак показала незадовільні механічні властивості як
матеріал для імплантів, які зазнають навантаження. Так, ударна в’язкість
(здатність матеріалу, що має тріщину, опиратися зламу) щільної кераміки
ГА не перевищувала 1.2 МПа м1/2 при значеннях для губчастої кістки
2–12 МПа·м1/2 [48]. А компресійна міцність пористої кераміки ГА знаходиться в межах 1.2–16 МПа (наприклад, становить 2.2 МПа при
пористості 65 %, позаяк для губчастої кістки за такої ж пористості це
2–100 МПа) [49].
Для покращення механічних характеристик за умови збереження
біосумісності та біоактивності кераміки ГА досліджували різні зміцнювачі
(керамічні, металічні, полімерні), однак прийнятними виявилися тільки
кальцій-фосфатні [49]. Основними з них стали голкоподібні кристали ГА
[1–3, 14, 15]. Особливості їхнього синтезу, властивостей і застосувань
досліджують із середини 1990-х років (розділ 4.2; [49]). Незважаючи на

232 ________________________________________________ Кальцій-фосфатні біоматеріали

помітні досягнення (наприклад, ударну в’язкість збільшено в 2–3 рази), механічні характеристики зміцнених вусами керамік усе ще недостатні для
їхнього застосування як навантажених імплантів. Головною причиною є
(розглянута вище) нестехіометричність і присутність домішок у вусах, що не
дозволяє спікати композитну кераміку за достатньо високої температури.
Іншим напрямом одержання необхідного матеріалу є застосування
нанозміцнювачів [50] і модифікація субструктури кераміки внаслідок
морфологічних особливостей вихідних фосфатів кальцію [51].
Селективна адсорбція іонів
Завдяки особливим поверхневим властивостям, голкоподібні кристали ГА застосовують також за межами біомедичної області. ГА має два
типи кристалічних площин із різними зарядами: позитивним на а(b)–
площинах і негативним на с–площинах. Це дозволяє ефективно регулювати, наприклад, адсорбційні властивості шляхом зміни морфології ГА. При
вирощуванні голкоподібних кристалів із орієнтацією уздовж осі с а(b)–
площини домінують, і кристали значно посилюють адсорбційні властивості щодо негативно заряджених іонів. Видовжені кристали ГА успішно
застосовують як фільтри для регуляції катіонного обміну [52], для
адсорбції низки полімерних іонів [53], а також у високопродуктивній
рідинній хроматографії для сепарації біополімерів [54].
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8.2. Кальцій-фосфатні покриття
Кальцій-фосфатні керамічні імпланти мають слабкі механічні властивості. Одним із напрямів їхнього зміцнення є введення в кераміку
зміцнювачів, як-от високодисперсних частинок, пластинок, стрижнів,
вусів тощо. Незважаючи на окремі позитивні результати, успіхи в цьому
напрямі були помірними (розділи 4.2 та 8.1). Більш ефективним підходом
виявилося створення композитних (комбінованих) імплантів із основи
з металу чи сплаву та покриття фосфату кальцію (ФК). Основа забезпечувала необхідну міцність, а покриття надавало біоактивні властивості на
межі імплант–кісткова тканина.
Таблиця 8.2.1
Еволюція методів нанесення покриттів із фосфатів кальцію
Роки
1980-ті – і дотепер

Ранні 1990-ті – і дотепер

Пізні 1990-ті – і дотепер
Ранні 2000-ні – і дотепер

Методи
Плазмовий
Електрофоретичний
Обробка в ІТР (розчині, що імітує тілесну рідину)
Інші мокрі методи
Соль-гель
Іонно-променеві
Лазерні
Розпилення
Катодні
Нагрівання підкладки в реакційній рідині
Нанесення нанокристалічних ФК

Перші роботи з таких імплантів виконано в кінці 80-х років минулого
сторіччя групою проф. K. de Groot’a [1, 2]. Металічною основою вибрано
титан і титановий сплав Ti6Al4V, матеріали з відмінною біосумісністю,
а для покриття – ГА, який на той час всебічно досліджувався. ГА наносили
іонно-плазмовим методом, у зв’язку з чим покриття стали називати плазмовими. Із тих пір розроблено низку методів осадження з метою виявлення
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нових і оптим
мізації відомих
в
функціо
ональних властиивостей кальцій-фосфатн
них поккриттів. Приблиззну хро
онологію
ю їхньої появи поданоо
в табл. 88.2.1 [3]. Однак ці розробкки не наб
були такого широокого досліджен-ня, апрообацій і впровад
дження, як пов’яязані з плазмови
п
ими покр
риттями..
У зв’язкку з цим надалі оссновну уувагу при
иділено вже
в «классичним»
» плазмо-вим поккриттям ГА.
Г Торк
кнемося також принципо
п
ових особбливостеей іншихх
методів і основни
их тенден
нцій розввитку імп
плантів ізз покритттями.
8.2
2.1. Плаззмові пок
криття ГА
Г
Інерртні гази
и аргон або
а гелій
й (застосо
овують також
т
воддень і аззот) про-пускаютть через плазмову пушкуу, і в утвворений нею плаз
азмовий струмінь
с
ь
уводять вихідний порошок ГА (ррис. 8.2.1)) [1].

Рис. 8.2.1
1. Схема наапилення плазмових
п
покриттів
п

Поррошинки з велико
ою швиддкістю (~
~ 400 м/ссек) перееносятьсяя у стру-мені до підкладки (Ti аб
бо титан
новий сп
плав Ті6A
Al4V) й осідаютьь на ній..
Незважааючи на коротки
ий час п
перебуван
ння у струмені ((до 1 секк), черезз
його наадто висооку темп
пературуу (до 20 000К) порошинк
п
ки частк
ково абоо
повністю
ю плавляяться. Піісля зітккнення з підкладкою (та твердінн
ня) вони
и
перетворрюютьсяя у млинцеподібн
ні пласти
инки, які нашароовуються одна наа
іншу. Р
Рідкі поорошинки
и часто розбри
изкуютьсяя, і утвворені частинки
ч
и
твердіютть як кррапельки. Оскількки розмііри части
инок виххідного порошку
п
у
знаходятться в межах
м
від
д мікрон
нів до міліметра, то затвеерділі пл
ластинки
и
в покриттті маютть мікрон
нні товщи
ини та сотні мікр
ронів у ддовжину. Типовуу
морфолоогію плаззмового покриттяя ГА покказує рис. 8.2.2 [5 ].
У п
покритті утворютться різн
номанітн
ні пустотти, як-отт пори, тріщини,
т
,
каверни,, ділянки
и частковвого при
илягання до підкл
ладки тощ
що. Череез розви-нену моорфологіч
чну стру
уктуру поокриття можуть мати влаастивостіі, значноо
відмінніі від власттивостей
й вихідногго масивного матеріалу. Г
Гетероген
нною є нее
тільки м
морфолоогія, але й криссталічна структу
ура покрриття. У зв’язкуу
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з нагріваанням у плазмі
п
в порошин
нках відб
буваютьсяя процесии високотемпера-турного розклааду ГА. Утвореені фаззи гарту
уються після зіткнення
з
я
дкою, якку зазвич
чай витрримують за відно
осно низзьких тем
мпературр
з підклад
100–1500 ºС (шви
идкість ох
холоджен
ння части
инок ~100 º/сек, ттобто екстремаль-п
ях виявляяють «пам
м’ять» прро такі пр
роцеси у
но високка). Унасслідок у покриття
вигляді високотеемператур
рних фазз, пов’язааних із ГА (α-ТКФ
Ф, β-ТКФ
Ф, ТТКФ
Ф
мітного ввмісту АФ
ФК. Уявл
лення проо зазначен
ні проце-тощо), і насамперред – пом
си дає ррис. 8.2.3,, на яком
му показаано утвор
рення про
одуктів ррозкладу та мета-стабільн
них фаз у покриттяях залежн
но від ум
мов напил
лення [6]..

Рис. 8.2.22. Морфоло
огія плазмо
ового покрриття ГА на титановій підкладці
п
ппісля одерж
жання – а
та кристалізації аморфної фази – б; оокремі розм
м’якшені ча
астинки піссля твердіння – в

Рис. 8.2.3.. Схема дом
мішкового фазоутворення у плаззмових поккриттях ГА.
1. Хімічні зміни в частинці ГА у плазмі за ттемператур а – вищій
й за темперратуру плаввлення ГА,
б – дуже ви
исокій, в – надвисокій
й.
2. Фазовий
Ф
скклад частин
нки в покри
итті
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Неоднорідність виникає також по товщині покриття. Перші порції
частинок із плазми співударяються з металічною підкладкою (рис. 8.2.2 в)
та добре охолоджуються. Пізніші порції порошинок стикаються з попередньо осадженими шарами (неметалевими: ГА–діелектрик), тобто мають
інші (гірші) умови тепловідведення. Це призводить до зміни структуро- та
фазоутворення по товщині покриття [7], а також виникнення напружень
у ньому [8, 9].
Унаслідок плазмові покриття ГА є вельми нерівноважними. Морфологічна та структурна неоднорідність має наслідком, наприклад, слабкий
зв’язок покриття з підкладкою (відшарування), розшаровування в межах
покриття (деламінація) та посилене вибіркове розчинення у біологічному
оточенні (особливо в місцях, збагачених АФК). Низка процедурних (технологічних) чинників значно впливає на взаємодію частинок із плазмою
та підкладкою, а значить, на властивості покриття (характеристики вихідного порошку ГА, природа газу, швидкість струменя, потужність пушки,
підготовка та віддалення підкладки тощо) [10]. У зв’язку з цим для зменшення негативного впливу недоліків покриття на його функціональні
властивості визначають (установлюють) оптимальний взаємозв’язок між
зазначеними факторами [3, 10], а покриття зазвичай відпалюють [11–13];
для збільшення його адгезії до підкладки іноді вводять додаткові тонкі
шари, наприклад, із ZrO2 [14]. Унаслідок одержують плазмові покриття на
основі ГА задовільних товщини, структури, фізико-хімічних характеристик і функціональних властивостей. Такий підхід дозволяє поширювати шкалу практичних застосувань плазмових покриттів ФК.
8.2.2. Інші методи нанесення ФК
Інформацію про подальший розвиток техніки одержання та властивості покриттів ФК упродовж 30 років після піонерських робіт групи K. de
Groot’a викладено в ґрунтовних оглядах із питання [3, 10, 15, 16]. Уявлення про основні результати дають таблиці 8.2.2 і 8.2.3.
Таблиця 8.2.2
Характеристики методів нанесення ФК на підкладки
на основі Ті [3, 10]
Тип

Метод
Занурення в ІТР і
подібні розчини

«Мокрий» процес
Інші хімічні методи

Суть і результат процесу
На зануреній у реакційний
розчин необробленій, обробленій або активованій поверхні підкладки утворюються
фосфати кальцію
Процеси відрізняються від
властивого для ІТР хімічним
складом реакційної рідини та
умовами проведення
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Тип

Метод
Соль-гель

Плазмове напилення

Іонно-променевий
метод
Високотемпературний
процес
Лазерний метод

Радіочастотне (магнетронне) напилення

Гаряче ізостатичне
пресування

Катодне осадження
Електрохімічний
процес
Електрофорез

Фазове перетворення

Гідротермальний
процес

Суть і результат процесу
Кількаразове занурення та
витримка підкладки в гелі з
кальцієвих і фосфатних сполук
за різних умов із щоразовою
температурною обробкою
одержаного покриття
Утворення покриття з осаджених із плазми частково або
повністю розплавлених
порошинок ГА
Накопичення іонів кальцію та
фосфату (і можливих
функціональних домішок) на
поверхні підкладки шляхом
іонної імплантації з її наступною обробкою в хімічному
розчині (ІТР чи іншому) для
утворення покриття ФК
Нанесення покриття з високою
адгезією до підкладки з частинок, які розпилено лазерним
променем у вакуумі з мішені
ГА
Осадження тонких плівок із
значною адгезією з частинок,
утворених магнетронним розпиленням кальцій-фосфатних
стекол
Утворення покриттів шляхом
упресовування в підкладку
високо-дисперсного гранульованого порошку ГА за високих
температур і тиску
Катодне одностадійне осадження ГА з основного або
нейтрального електроліту за
невисокої температури
Осадження заряджених
частинок ГА на катодну поверхню підкладки з подальшим спіканням покриття
Обробка вихідного покриття
ФК на підкладці гарячим
водяним паром високого тиску
з одержанням ГА
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Тип

Метод
Нагрівання підкладки в
розчині

Інші методи
Гаряче ізостатичне пресування

Суть і результат процесу
Нагрівання підкладки змінним
струмом у кальційфосфатному розчині з утворенням покриття ГА на ній
Гаряче ізостатичне пресування
нанесеного на підкладку
покриття ФК

Таблиця 8.2.3
Характеристики покриттів ФК, одержаних різними методами
[3, 10, 15, 16]
Метод

Плазмове
напилення

Магнетронне
напилення

Імпульсне
лазерне
осадження
Іоннопучкове
осадження
Соль-гель

Електрофорез

Товщина

30–200
мкм

0.5–3
мкм

0.05–5
мкм

0.05–1
мкм
< 1 мкм

Переваги

Недоліки

Висока швидкість осадження; низька ціна; покращені біосумісність і
стійкість до зношування
та корозії

Високотемпературний розклад ГА;
аморфізація; неможливість введення органічних частинок

Однорідна товщина;
щільність; високі чистота
та адгезія покриття

Висока ціна; тривалий процес – малі
швидкості напилення; аморфізація покриття

Щільні та пористі покриття з кристалічними
та аморфними фазами;
висока адгезія

Висока ціна

Однорідна товщина;
висока адгезія

Висока ціна; часом
утворюються
аморфні покриття
Окремі процеси потребують певної газової атмосфери та
дорогих реактивів

Підкладки довільної
форми; низька температура процесу; тонкі
покриття; невисока ціна;
можуть вводитися
органічні частинки

0.1–2 мм Однорідна товщина
покриття; висока швидкість осадження;
підкладки довільної форми; можливість введення
органічних молекул

Характерні
роботи
[1, 2, 17,
18]

[16, 19]

[20, 21]

Важко одержати покриття без тріщин;
висока температура
спікання

[22, 23]
[24, 25]

[26, 27]
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Метод

Електрохімічне
(катодне)
осадження

Біоміметичні
процеси
(обробка
в ІТР й
інших
рідинах)

Товщина

Переваги

Недоліки

Висока реплікація форми
0.05–0.5 підкладки; швидкий
процес за кімнатної теммм
ператури; однорідна
товщина покриття;
можливість введення
органічних частинок
Низькі температури
< 30 мкм процесу; покриття
підкладок довільних
форм; можливість
осадження кісткоподібних структур і введення
органічних частинок

Іноді утворюються
покриття зі слабкою
адгезією до підкладки; потребує жорсткого контролю за
характеристиками
електроліту
Тривалі процеси;
попередня активація
поверхні підкладки
та кількастадійне
нанесення; недешеві
методи

Характерні
роботи
[28, 29]

[30, 31]

8.2.3. Біомедичні застосування. Перспективи
Група проф. К. de Groot’а, яка в 1987 р. розробила метод плазмового
напилення покриттів ГА на титанові носії [1], у тому ж році повідомила
про позитивні результати їхнього клінічного застосування [2]. Невдовзі
з’явилася робота двох провідних ортопедів про успішну імплантацію
стемів із покриттями ГА, а надалі кількість споріднених публікацій почала
стрімко зростати [3]. У 1992 р. комісія Food and Drug Administration
у США розробила мінімальні вимоги до таких покриттів; надалі вони
дещо уточнювалися, проте за більшістю залишилися як подані в таблиці
8.2.4 [32].
Таблиця 8.2.4
Вимоги FDA (США) до покриттів ГА [32]
Властивості
Товщина
Кристалічність
Вміст фази
Відношення Са/Р
Густина
Важкі метали
Міцність на розтягування
Міцність на зсування
Стирання

Характеристики (технічні умови)
Не визначається
Щонайменше 62 %
Щонайменше 95%
1.67 до 1.76
2.98 г/см3
< 50 ррm
> 50.8 МПа
> 22 МПа
Не визначається

Із тих пір опубліковано величезну кількість робіт про біомедичну
перевагу імплантів із покриттями ФК. Вона переважно зводиться до такого [10]. Покриття: сприяють контакту кістки з імплантом і покращують
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його фіксацію; зменшують момент кручення та збільшують міцність на
виштовхування імпланту; блокують утворення малих тріщин між імплантом і кісткою; зменшують виділення металічних іонів із імпланту
порівняно до непокритого; зменшують деградацію імпланту та його
корозію; прискорюють утворення кістки, ремоделювання й остеоінтеграцію; індукують остеопровідність; сприяють заживленню; блокують утворення фіброзних тканин, можуть слугувати носіями ліків і інших терапевтичних агентів. Окрім цього, у випадку пористих імплантів покриття
збільшують проростання кістки в пори. Зазначені властивості переконливо свідчать про ефективність застосування покриттів in vivo. Водночас є
низка робіт, в яких не виявлено дієвого біомедичного або біомеханічного
ефекту покриттів. Ці випадки пов’язують із невизначеністю в хімічній,
домішковій, фазовій чи структурній характеристиках покриттів.
Покриття на основі ГА розроблено одними з перших, тому про їхню
поведінку in vivo назбиралося найбільше відомостей. Так, кульшові (тазостегнові) імпланти з покриттями відмінно проявили себе упродовж
десятків років, як і застосовані для загальної суглобної артропластики, або
дентальні [3, 10, 33]. Водночас упродовж апробації виявилися їхні
недоліки. До основних зараховують [10]:
 зумовлене (переважно локальним) розчиненням руйнування
покриття, що спричиняло втрату його зчеплення з підкладкою та порушення фіксації імпланту;
 розшарування та дезінтеграція покриття;
 утворення продуктів зносу матеріалу підкладки з ділянок, які втратили покриття.
Ортопедичні та дентальні імпланти з покриттями ФК виробляються
низкою зарубіжних фірм, як-от Zimmer Orthopedics (Freiburg, Germany),
Smith and Nephew (Memphis, TN, USA) або Biomet (IN, USA). Однак,
у зв’язку з комерційною таємницею, вони не розкривають ані використані
наукові результати, ані недоліки продукції. Також обмаль відкритих робіт,
у яких би досліджували функціональні властивості імплантів конкретних
фірм, тому важко обговорювати просування наукових надбань у комерційне виробництво.
У зв’язку із зазначеними недоліками, проблема покращення якості
покриттів ФК не закрита та досліджується надалі [34–38]. До найбільш
перспективних напрямів зараховують створення відносно тонких нанокристалічних покриттів, нанесення яких було б технологічно простим
і дешевим для масового виробництва за збереження адекватних
біологічних властивостей. Значну увагу надають розробці градієнтних
покриттів, зовнішньою стороною яких (контактною до живої кістки) був
би аморфний шар, а зворотною – нанокристалічний із високою адгезією
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до металічної підкладки. Це дозволило б узгодити швидкість розчинення
покриття з кінетикою утворення нової кістки на початковій стадії процесу.
Немало зусиль докладають також для подальшого вдосконалення покриттів, структура пористості яких забезпечувала б ефективне доставляння
ліків і інших терапевтичних агентів у область формування нової тканини
[10, 33, 37, 38].
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8.3. Функціональні градієнтні матеріали
Функціональний градієнтний матеріал (ФГМ) має градієнтний
розподіл хімічного складу та (або) структури від поверхні в об’єм. Унаслідок властивості матеріалу також змінюються відповідно до зміни
зазначених характеристик.
Розробка ФГМ була насамперед пов’язана з запитами космічної та
термоядерної галузей [1]. У 1980-х роках виконано роботи з ФГМ для
медичних застосувань. Вони сприймалися як очікувані, оскільки у людському організмі є чимало елементів із властивостями ФГМ. Так, довга кістка поступово змінює структуру від щільної (кортикальної) на поверхні до
пористої (губчастої) у глибині (розділ 1.2.1). За минулі приблизно три
десятиріччя розроблено низку методів одержання ефективних ФГМ для
біомедичних застосувань [2–5]. Зазвичай у ФГМ поєднано дві (чи більше)
властивості, які не властиві одному матеріалу, і вони стають взаємно
доповнюючими.
Розглянемо приклади оригінальних за процедурою одержання та перспективних для застосування ФГМ.
ГА характеризується відмінною біоактивністю (здатністю з’єднуватися з живою тканиною), однак слабко розчиняється та заміщується
новоутвореною тканиною в організмі. Розчинність α-ТКФ приблизно на
порядок більша за властиву ГА, тому цей ФК розглядають як потужне
джерело іонів кальцію та фосфату для утворення нової кістки навколо ГА
у випадку імплантації двофазного матеріалу ГА/α-ТКФ. Якщо ж імплант
має поверхневий шар із α-ТКФ, склад якого поступово переходить у ГА,
то інтенсивне розчинення α-ТКФ зумовить швидке формування нового
композиту, який з’єднається як із інтактною (залишковою) кісткою, так
і з ГА імпланту, на якому він утворився. Отже, об’єднуючи властивості
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α-ТКФ і ГА, імп
плант із ФГМ
Ф
вияявляєтьсяя більш ефективн
е
ним, аніж
ж імплан-ти з йогоо компон
нентів. Бу
удову таккого маттеріалу по
оказано нна рис. 8.3.1.
У рроботі [66] приповерхневи
ий шар ФГМ од
держали шляхом відпалуу
(спіканн
ня) при 1280 ºС (упродоввж 3 год
д) компаакту з Г
ГА, на поверхню
ю
якого наанесли шар
ш алмаззного поорошку. Вважают
В
ть, що аллмазний порошок
п
к
згоряв і за рахун
нок тепло
оти згоряяння підввищував температтуру та викликав
в
в
ий розкллад припо
оверхневвого шар
ру ГА в α-ТКФ.
α
В
Відношен
ння Са/Р
Р
термічни
у шарі сспеченої кераміки
и (завтоввшки 200
0 мкм) віід 1.5 (Т
ТКФ) на поверхні
п
і
до 1.677 (ГА) в об’ємі та віддповідні дифрак
ктограми підтвер
рджуютьь
утворення градієєнтного шару
ш
(ри
ис. 8.3.2. та
т 8.3.3).

Р
Рис. 8.3.1. Схема
С
кераміки ГА з ф
функціональноградієн
нтною приповерхневоою зоною

Рис. 8.3.2. Зміна відношен
ння Са/Р
углиб спечченої керам
міки

Рис. 8.3.3. Змін а фазового
о складу
углиб спеч еної керам
міки

Ще один орригінальн
ний метоод форму
ування пр
риповерххневого функціоф
нально-гградієнтн
ного шар
ру α-ТКФ
Ф-ГА реаалізовано
о в [7]. Р
Робота ґрунтуєть-ся на поовідомлен
ннях про
о термічн
ний розкл
лад ГА під
п час йоого висок
котемпе--
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ратурного відпаллу за кон
нтактів ізз вуглецеевим пор
рошком [[6] або ок
ксидною
ю
титановою підккладкою [8]. У роботі [7] доссліджуваали фор
рмуванняя
градієнттного шаару за від
дпалу ГА
А з оксид
дом срібл
ла Ag2O. Робота викликає
в
є
додатковий інтеррес, оскіільки як підкладкку застоссовано коораловий
й ГА. Цее
продуктт гідротеррмальногго перетвворення морськогго коралла (що пеереважноо
складаєтться з каарбонату кальцію
ю СаСО3),, структу
ура якогоо вельми близькаа
до будовви губчаастої кісттки [9, 100]. Порош
шок Ag2O наносиили на поверхню
ю
компактту з кораалового порошку
п
ГА та відпалюв
в
вали при 700 ºС у повітріі
(рис. 8.33.4). Ці умови
у
вип
пливали з попереедніх досслідів із ттермічно
ої оброб-ки комп
понентів (рис. 8.3.5). Під час нагр
рівання порошок
п
Ag2O виявив дваа
ендотерм
и. Перши
ий, при приблизно 500 ººС, пов’яязаний ізз
мічні мааксимуми
розкладаанням Ag
A 2O до
о металуу, а інш
ший – при
п
960 ºС, появляєтьсяя
внаслідоок плавллення від
дновленоого срібл
ла. Нагріівання Г
ГА до теермічнихх
ефектів не призвводить. Проте
П
при
и нагріваанні сумііші Ag2O і ГА фіксуєтьсяя
й ендомін
німум пр
ри прибллизно 52
20 ºС, зу
умовлениий відно
овленням
м
сильний
оксиду тта розклааданням ГА.

Рис. 8.3.4. Схем
ма формуваання
функціон
нально-град
дієнтного матеріалу
м
з компаккту ГА, покр
ритого шаром Ag2O.
А,Б,С – шари для аналізу
а
з по
оверхні,
середини
и та нижніхх областей спеченої
керааміки

Рис. 8.3.5. Криві ДТА від Ag2O – а,
суміші порошків Ag2O і ГА – б і порошкку ГА – в

У ввідпалени
их зразкаах дифраактограм
ми показаали, окррім ГА, α-ТКФ
α
–
продуктт частковвого розп
паду ГА. Вміст α--ТКФ зменшуваввся у шар
рах від А
до С, тобто вглиб керамік
ки (рис. 8.3.4).
Заувважимо, що мех
ханізм п
проникнеення від
дновленогго срібл
ла вглиб
б
зразка н
не ясний. За дани
ими авторрів, зсуву
у дифрак
кційних лліній щод
до такихх
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для чистого ГА, який би свідчив про розчинення срібла та його об’ємну
дифузію вглиб ГА (як це ймовірно відбувалося у випадку проникнення
вуглецю [6]), не виявлено. Можливо, що проникнення срібла вглиб пористого компакту, що спікався, відбувалося через газову фазу або механізмом поверхневої дифузії.
Іншим прикладом формування на поверхні кераміки ГА градієнтного
шару, пов’язаного з α-ТКФ, є робота [11]. У ній поверхню щільної
кераміки спочатку обробляли (травили) розчином Н3РО4, а надалі її відпалювали за високої температури (1250 ºС, 1 год). Оскільки після травлення
відношення Са/Р у приповерхневому шарі суттєво зменшувалося порівняно з властивим ГА, у ньому формувалася фазово-градієнтна структура, що
містила α-ТКФ. Метод вартий уваги у зв’язку з простотою, і в разі дороблення може розглядатися придатним для широкого виробництва поверхнево-модифікованих градієнтних керамічних матеріалів.
Окрім матеріалів, які розробляли як фазово-градієнтні структури
(наприклад, в [6, 7]), їх утворювали за рахунок градієнта концентрації
домішкових іонів. Зазначалося, що мінерал природної кістки є апатитом із
численними іонними заміщеннями. Із аніонних заміщень найбільший
вміст припадає на карбонатні іони СО32–, у зв’язку з чим біоапатит значною мірою є карбонат-апатитом, КГА (розділ 1.2). Із карбонатними
заміщеннями пов’язують підвищену розчинність КГА порівняно з ГА.
Іони натрію дають найбільший вміст катіонних заміщень (розділ 6.2, 6.3).
Синтетичний КГА зазвичай одержують «мокрим» осадженням, додаючи до основних компонентів реакційної суміші карбонат-містку розчинну сіль [3] (розділ 3.1). Цей підхід лежить в основі одержання ФГМ із
КГА. Для цього концентрацію карбонатної солі у вихідній суміші задавали не постійною, як зазвичай, а поступово змінювали упродовж синтезу
від найменшої до властивої біоапатиту [12].
Дифрактограми показали, що максимуми (300) і (002) у синтезованих
зразках зсунуті відповідно до більших і менших дифракційних кутів щодо
значень для ГА (рис. 8.3.6), тобто відбулося зменшення сталої а та збільшення сталої с, що свідчить про заміщення СО32– фосфатних іонів РО43–
(розділ 6.2.2). А відносне збільшення напівширини зазначених максимумів відображає відповідно зменшення довжини та розширення кристаликів КГА. Визначення концентрації вуглецю із застосуванням іонного
(аргонного) травлення таблетки КГА виявило як присутність цього
домішку, так і поступове зменшення його концентрації від поверхні вглиб
зразка (рис. 8.3.7). Виходячи зі швидкості травлення 3 нм/хв, оцінили, що
на КГА утворився карбонатний градієнтний шар завтовшки приблизно
600 нм (0.6 мкм).
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Рис. 88.3.6. Зсув і розширення максимуумів (002) і (300) від карбонатиз
к
зованого шару ГА

й профіль ввуглецю (каарбонатний
й пік С1s, 2284–291 еВ,,
Рис. 8.3.7. Глибинний
метод ЕСХА) у пприповерхн
невому шар
рі КГА

Зам
міщення натрієм
н
виконаноо оригін
нальним способом
м [13]. Одним
О
ізз
компонеентів дляя водного
о осаджеення ГА вибрано
о натрій--містку розчинну
р
у
сіль Na3PO4, щооб, окрім
м ГА, поббічним продукто
п
м реакціії виявил
лася сільь
NaNO3. Її з осад
ду не ви
имивали,, осад су
ушили, і в одерж
жаному порошку
п
у
ГА та NaaNO3. Оскільки в’язкістьь NaNO3
виявлялися два компонеенти – Г
була наабагато меншою
м
від знаачення для
д
ГА (темпераатури пл
лавленняя
308 ºС і 1550 ºС відповід
дно), то ввважаєтьсся, що піід час преесуванняя порош-ку більш
ша частин
на NaNO
O3 видавллюваласяя в периф
ферійні діілянки ко
омпакту..
Внаслідок післяя спіканн
ня одерж
жано кер
раміку з градієнттним роззподілом
м
+
конценттрації Naa . Найбіл
льшою вона булаа в припо
оверхневвому шар
рі з утво-ренням фази Naa3Ca6(PO4)5 (вмістт натрію 14.5 масс.%), яка в напрямі вглиб
б
+
кераміки
и поступ
пово пер
реходилаа в β-реенаніт (C
CaNaPO4, 9 мас..% Na ),,
а надалі – у тверрдий роззчин наттрію в ГА
А із зали
ишками рренаніту. Шар ізз
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натрій-ф
фосфатни
ими фазаами фіксуувався аж
ж до гли
ибини 1440 мкм. Оскільки
О
и
ці фази мають значно більшу
б
ррозчинність, аніж
ж ГА, тоо очікуєтться, щоо
на градієєнтна кеераміка матиме підвищену рессорбцію під часс
одержан
контактуу з тверд
дою ткани
иною.
Керрамічні ФГМ
Ф
із фазовою
ф
ною град
дієнтністтю, як ро
озглянутіі
та хімічн
вище, буули переважно щільними
щ
. Водноч
час вросттання новвої кістки
и (остео-кондукттивність) вимагаєє пористтості імп
планту. Ця обсттавина зумовила
з
а
розробку та успіх
у
по
ористих ФК, зо
окрема макропоористої біфазноїї
СР керам
міки (розділ 5.4). Оптимал
льними виявилис
в
ся кераміка з по-НА/β-ТС
ристістю
ю 40–60 %,
% розмір
ром пор понад 15
50 мкм і високим
м ступенеем їхньо-го взаєм
мозв’язкуу [14]. Однак
О
маакропори
истість і механіччні власттивості є
обернен
но-залежн
ними, оссобливо – компресійна міцністьь [1]. У зв’язкуу
з цим із початкоом 2000-х
х років зз’являютьься роботти зі ствворення градієнтг
них порристих кеерамік ФК.
Ф Зовніішня стор
рона кер
раміки сттворюєтьься висо-копорисстою дляя ефекти
ивної осстеоконд
дуктивності, а ввглиб по
ористістьь
поступоово зменш
шується для
д надан
ння матееріалу зад
довільноїї міцностті.
Роб
бота [16] була одн
нією з перрших у цьому
ц
нап
прямі. Воологу целюлознуу
губку п
просочували водн
ною сусспензією з порошку ГА
А кристал
лічністю
ю
80 %, од
держаногго за спо
особом К
Кларка (р
розділ 3.1), і диспперсанту
у. Надаліі
один бікк насичен
ної губки
и додаткоово проссочували в подібнній суспеензії, алее
більш роозбавлен
ній і з пор
рошком ГА кристалічністтю 20 %. Зразки просочеп
них губоок висуш
шували і спікали при 125
50 ºС, 1 год,
г
в по вітрі. У кераміціі
утворився градієнтний розподіл
р
л пористо
ості, сту
упінь якоої була високою
ю
в приповверхневи
их шараах і посступово зменшу
увалася вглиб кераміки
к
и
(рис. 8.33.8).

Ри
ис. 8.3.8. Структура кераміки з гррадієнтною
ю пористістю
ю: а – загалльний вигляд,
б – маакрозображ
ження
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Невелика різниця (до 25 %) між виміряними значеннями реальної та гаданої густин свідчила про високу поєднаність пор у об’ємі. Також
незначною була відмінність компресійної міцності 36 ±5 МПа градієнтної
кераміки від 45±3 МПа для кераміки з однорідним розподілом пор, одержаної без додаткового одностороннього просочування. Проте основною перевагою були результати тестування на тваринах. Якщо в кераміці
з однорідною структурою пористості в глибинних порах утворилася фіброзна тканина, то в градієнтній практично всі пори були заповнені новоутвореною кістковою тканиною через 8 місяців після імплантації керамік.
Одним із небезпечних наслідків імплантації є інфекція. Вона
пов’язана з колонізацією (інокуляцією) бактеріями імпланту або випадковим забрудненням стерильного інструменту під час операції. Імпланти,
покриті ФК, здатні попередити або знешкодити інокуляцію шляхом
виділення антибактеріальних агентів безпосередньо в зону операції. Позитивний результат одержано для покриттів ФК із іонами та частинками Ag
[17–19], іонами Cu2+/Zn2+ [20, 21], ампіциліном [22] і доксицикліном [23].
Серед них велику надію покладають на срібло через його широкий бактерицидний спектр [18, 19]. Ймовірний механізм бактерицидної дії іонів Ag+
розглянуто в розділі 6.2.1.
Найбільш поширений метод упровадження срібла в покриття ГА є
іонний обмін у розчині [17, 18]. Недоліком таких покриттів є акумулювання срібла в надто тонкому поверхневому шарі, а значить, його
надшвидке виділення без тривалої антибактеріальної дії. Розроблено низку інших методів упровадження срібла у покриття ФК [19, 24, 25]. Їхнім
недоліком є утруднення контролю за кількістю введеного срібла. Концентрація срібла має бути оптимальною, оскільки за її перевищення срібло
проявляє токсичну дію [24].
У роботі [26] розроблено спосіб уведення срібла необхідної концентрації у градієнтні покриття ГА на титанових підкладках методом осадження з іонного пучка. Кристалічність покриття зменшувалася з глибини
підкладки до поверхні, як і розміри утворених наночастинок срібла від
50 нм до 10 нм. Водночас адгезія покриття була в межах 83–88 МПа, що
порівнюється з величиною адгезії 85 МПа для покриття без срібла.
У англомовній літературі функціональний градієнтний матеріал має
абревіатуру FGM (functional gradient material). Таку ж застосовують для
позначення functional graded material, що не те ж саме. Останнє визначає
функціональний східчастий матеріал, або краще – шаруватий. Фактично
мова йде про структури, які складаються з шарів із різними властивостями, накладені один на одного та сполучені між собою. Приклади найбільш
поширених схем таких матеріалів показано на рис. 8.3.9 [4].
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Рис.. 8.3.9. Схем
ми найбілььш пошире них східчасстих матерііалів: блокии а – порисстий,
б – пор
ристий із щільною
щ
часстиною; в – диск із щільною часттиною;
г – пористі шаари на щілььному стрижні

Чиссленні меетоди таа способи
и вигото
овлення градієнтн
г
них і східчастихх
матеріаллів на основі
о
ФК,
Ф а таккож їхніі функціональні характер
ристики,,
розглянууто в огллядах [3–
–5, 14, 28].
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8.4. Кісткові цементи
8.4.1. Апатитові та брушитові цементи
Для заміщення та реконструкції кісткових дефектів переважно застосовують керамічні ФК. Вони за більшістю виготовляються як прямокутні
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блоки різних розмірів. У кращому випадку такі матеріали є округлими
гранулами, що, однак, призводить до їхнього подорожчання у зв’язку
з ускладненням виробництва. Для обох типів матеріалів – особливо для
першого з них – між укладеними подрібненими блоками або (меншою
мірою) гранулами утворюються порожнини, які зменшують щільне прилягання кераміки до оточуючої тканини, а значить, уповільнюють процес
заліковування кісткового дефекту.
Для інтенсифікації процесу на початку 1980-х років було розроблено
кісткові цементи на основі ФК (КЦФК). Вважають, що розробниками
є W.Brown і L.Chow [1], хоча відзначають також [2] більш ранні публікації
з КЦФК, зокрема роботу Le Geros й інш. [3]. Можливо, підґрунтям для
формування усталеної думки був патент США попередніх авторів [4].
Механізм дії КЦФК у тім, що після змішування вихідних компонентів
(порошку та рідини) утворюється паста, якою заповнюють залишкові
порожнини; вона швидко схоплюється (тужáвіє) та твердіє, цементуючи
дефект й упроваджені частинки. Ключова перевага КЦФК над раніше
відомими кістковими цементами (як-от, поширеним цементом на основі
РММА) полягає в тому, що результатом тверднення є розчинні та біоактивні ФК, які з часом перетворюються в нову тверду тканину, та дефект
заліковується.
За 30 із лишнім років після відкриття запропоновано чимало КЦФК,
які ґрунтуються на одно- та кількакомпонентних ФК. Проте унаслідок
реакції утворюються тільки дві сполуки –КДГА або брушит (БР). У зв’язку
з цим КЦКФ поділяють на апатитові та брушитові. Типовими реакціями
для них є взаємодія тетракальційфосфату ТТКФ (оснóвна сіль) із монетитом ДКФА (слабокислотна сіль) з утворенням ГА (слабооснóвна сіль) [4]
2Ca4(PO4)2O + 2CaHPO4 → Ca10(PO4)6(OH)2,

(8.4.1)

гідратація (шляхом водного розчинення та осадження) слабоосновного
ФК (α-ТКФ) у слабоосновний КДГА [5]
3·α-Сa3(PO4)2 + H2O = Са9(НРО4)(РО4)5ОН,

(8.4.2)

або β-ТКФ (майже нейтральна сіль) із монокальційфосфатом моногідратом МКФМ (слабокисла сіль) з утворенням БР (слабокислотна сіль) [6]
β-Сa3(PO4)2 + Ca(H2PO4)2·H2O + 7H2O → 4CaHPO4·2H2O.

(8.4.3)

Типовий набір для приготування та введення цементу містить флакони з вихідними порошком(-ами) і розчинником, пристосування для
замішування компонентів (нерідко – шпатель із бюреткою) і шприц для
введення утвореної пасти (рис. 8.4.1) [7].
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ність від часу отримано для механічної міцності та зміни фазового складу
цементів у формі циліндра та певного навколишнього середовища [11–13].
Ці вимірювання були досить складними. Більш простими були роботи
з неперервного визначення зміни фазового складу брушитового цементу
методами ІЧ-спектрометрії [14] або рентгенівської дифрактометрії [15].
Термічний підхід зазвичай пов’язаний із ізотермічною калориметрією
процесу схоплювання [16–18].
8.4.2. Управління процесом схоплювання
Процес схоплювання складається із трьох стадій: 1 – розчинення реагенту(-ів) і насичення розчину кальцієвими та фосфатними іонами; 2 – зародження кристалів; 3 – ріст кристалів. У зв’язку з цим створення високоефективних кісткових цементів пов’язане з оптимізацією впливу на
процес схоплювання чинників кожної зі стадій. Низку ефективних чинників, які виявлено в попередніх дослідженнях, а також перспективних
для апробацій розглянуто надалі [10].
1. Розчинення реагентів. Швидкість розчинення реагентів є одним із
ключових факторів на початковій стадії утворення цементу. На неї можна
впливати шляхом зміни 1) площі поверхні реагенту, 2) його розчинності,
3) ступеня насиченості розчину щодо реагенту, 4) застосування інгібіторів
розчинності та 5) модифікації поверхні. Зупинимося на можливостях змін
цих чинників.
1.1. Площа поверхні. Більшість порошкових реагентів – це високотемпературні ФК. Їх отримують твердофазним синтезом і надалі розмелюють. Такий ФК не можна розмолоти до частинок, менших за декілька
мікронів, оскільки подальше розмелювання призводить до аморфізації
частинок [19, 20]. Апробовано нанокристалічні порошки з водних осадів і
синтезу в полум’ї. Для них спостерігали скорочення загального часу утворення цементу на 1–2 порядки порівняно до властивого попереднім
порошкам. Однак нанопорошки значно агломерують. Це призводило до
застосування відносно більшої кількості рідини для цементу. Якщо для
розмолотих макропорошків відношення П/Р було типово 0.2–0.4 мл/г, то
для нанокристалічних – 1.0–2.5 мг/г. Унаслідок утворювалися вельми
пористі, а значить – слабкі цементи [21]. Для зменшення співвідношення
П/Р нанопорошок змішували з мікрокристалічним [21, 22] або вводили
компоненти для зменшення агломерації частинок [10].
1.2. Розчинність у змішувальній рідині. Розглядаються два підходи:
застосування більш розчинного реагенту та зміна характеристик або складу рідини. Так, заміна β-ТКФ на більш розчинний α-ТКФ [23] або ГА на
більш розчинний β-ТКФ [24] призводила до менших тривалостей реакцій.
Зменшення рН рідини збільшувало швидкість розчинення β-ТКФ [25].
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Заміна розчину Na2HPO4 на розчин NaH2PO4 сприяла збільшенню швидкості схоплювання в апатитовому цементі на основі ТТКФ [26]. Водночас
зміни значення рН були обмежені, оскільки кристалізація необхідного ФК
відбувається тільки в певному інтервалі рН.
1.3. Насичування змішувальної рідини. Зміною концентрації іонів
натрію та фосфату у змішувальній рідині можна впливати на швидкість
розчинення реагентів у ній. Так, попереднє насичення цими іонами рідини
зменшує швидкість розчинення β-ТКФ [25].
1.4. Інгібітори розчинення. Іони цинку та магнію уповільнюють розчинення β-ТКФ [27], а розчинення ГА гальмується такими сполуками, як
біофосфонати та пірофосфатна кислота [28, 29].
1.5. Модифікація поверхні. Розглядають дві основні можливості. Утворення ямок розчинення у місцях виходу дислокацій зараховують до початкової стадії процесу [30]. У зв’язку з цим будь-які впливи, які зумовлюють
зародження поверхневих дислокацій, зміну їхньої густини або анігіляцію,
відносять до ефективних чинників контролю розчинення. Наприклад, таким
впливом вважають збільшення реакційної здатності (швидкості розчинення)
зі збільшенням тривалості розмелювання порошку або її зменшення після
його відпалу [19, 20]. Останню залежність пов’язують із кальцинуванням
відпаленого порошку. Цим пояснюють також низьку реакційну здатність
нанорозмірного α-ТКФ, отриманого термообробкою (700 ºC, 30 хв) аморфного порошку [31]. Інша можливість модифікації поверхні з’являється внаслідок формування бар’єра для розчинення шляхом хімічного оброблення
частини порошку, як це було показано для α-ТКФ [32].
2. Швидкість зародкоутворення. Наступною стадією процесу схоплювання є зародкоутворення. Розглядають три можливості впливу на цей процес: 1 – додавання зародків у цементну пасту; 2 – модифікація насичення
змішувальної рідини та 3 – застосування інгібіторів зародкоутворення.
Додавання зародків є найбільш поширеним прийомом; наприклад,
ефективним було введення зародків ГА в апатитовий цемент [33, 34].
Іншим шляхом інтенсифікації зародкоутворення є збільшення насичення змішувальної рідини. Досягають, зокрема, застосуванням більш розчинного реагента, що призводить до збільшення іонної концентрації, або
внаслідок додавання попередньо розчинених іонів (див. вище). На процес
можна також вплинути додаванням іонів, які призводять до формування
менш розчинних кінцевих продуктів. Так, оскільки фторапатит менш
розчинний за ГА, додавання в розчин іонів фтору прискорює всю реакцію
схоплювання [35].
Полярно, іони магнію різко знижують швидкість зародкоутворення
апатитових цементів [16, 17, 36], а пірофосфатні та цитратні іони – брушитових [37, 38].
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3. Ріст кристалів. До чинників, які можуть помітно впливати на ріст
кристалів, передусім зараховують іони магнію та карбонату (що присутні
в біоапатиті як сторонні). Вони пригнічують ріст ГА [39] та збільшують
тривалість схоплювання апатитового цементу на основі α-ТКФ [40].
Збільшення вихідної концентрації іонів у змішувальній рідині сприяє
зародкоутворенню та швидкості росту, проте негативно впливає на швидкість розчинення реагентів (підрозділ 1, вище). Так, висока концентрація
фосфатних іонів у змішувальній рідині цементу на основі α-ТКФ скорочує
час схоплювання, однак збільшує загальну тривалість реакції [11, 41].
Загальну картину виявлених і перспективних шляхів оптимізації
реакційної здатності КЦФК показано в таблиці 8.4.1 [10].
Взаємозв’язки, які розглянуто вище, стосуються переважно початкових стадій схоплювання. Із практичних спостережень відомо, що процеси
в цементах можуть тривати від години до десятків тижнів. Тому важливим
є визначення прийнятного часу від початку схоплювання (до 10 хв) до
його кінця (наприклад, до 1 год). Про деякі можливості в цьому напрямі
йдеться далі [10].
Брушитові цементи. Вихідні пасти для них є загалом рідкими та
твердіють у межах 10 сек. Незважаючи на це, завершення реакції схоплювання триває до одного дня. Для управління реакцією запропоновано два
шляхи: застосування інгібіторів зародкоутворення і росту та/або застосування менш розчинних реагентів. Для контролю за повним процесом схоплювання бажано застосування високодисперсного порошку з малими
розмірами частинок (< 1 мкм).
Апатитові цементи на основі ТТКФ. На противагу брушитовим
КЦФК, реакція схоплювання в цементі надто тривала. Для скорочення
процесу запропоновано замінити монетит (реакція 8.4.1) на більш розчинний монокальцієвий фосфат Са(Н2РО4)2 або монокальцієвий фосфат
моногідрат Са(Н2РО4)2 · Н2О. До того ж, застосувати їх як монодисперсні
субмікронні порошки.
Апатитові цементи на основі α-ТКФ. Для зменшення тривалості схоплювання передусім пропонується застосування високодисперсного
порошку α-ТКФ. За даними попередніх досліджень, швидкість розчинення
α-ТКФ змінюється (залежно від умов отримання) у дуже широких межах
0.09–2.5 мкм/год. Виходячи з зазначеної тривалості схоплювання 1 год,
діаметри частинок повинні знаходитися в межах 0.19–5 мкм. Відповідно
до середньої швидкості розчинення, вибрано значення розміру частинок
0.2 мкм. Другу можливість пов’язують із малими значеннями рН у ЗР. Для
забезпечення цього експериментують із складом рідини. Накінець, третя
можливість зменшення часу схоплювання полягає в контрольованому
зародкоутворенні. Для цього в цементну пасту вводять певні ФК, наприклад, невелику кількість порошку (частинок) ГА.
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Таблиця 8.4.1
Шляхи оптимізації реакційної здатності КЦФК
№
Характеристика
1
Швидкість
розчинення

Підхід
1.1. Зміна контактної площі між
реагентом і ЗР

Дія
1.1.1. Зміна тривалості
розмелювання
1.1.2. Застосування
нано/мікропорошку

1.2. Зміна розчинності в ЗР

1.2.1. Застосування
більш/менш розчинного ФК
1.2.2. Зміна рН реакції

1.3. Зміна насичення в ЗР
1.4. Застосування інгібіторів
розчинності в ЗР
1.5. Модифікація поверхні
реагенту
2

3

Швидкість
зародкоутворення

Швидкість росту

2.1. Застосування зародків
кристалізації
2.2. Зміна насичення реакційним
продуктом ЗР
2.3. Застосування інгібіторів
зародкоутворення
3.1. Зміна насичення реакційним
продуктом ЗР
3.2. Застосування інгібіторів
зародкоутворення

1.5.1. Хімічні зміни
(попередня реакція)
1.5.2. Фізичні зміни
(ямки розчинення)
2.2.1. Зміна насичення
2.2.2. Зміна розчинності кінцевого
продукту
3.1.1. Зміна насичення
(як і 2.2.1)
3.1.2. Зміна розчинності кінцевого
продукту (як і 2.2.2)

Примітка: ЗР – змішувальна рідина

Високодисперсний порошок із зазначеним розміром частинок ~0.2 мкм не можна отримати традиційним методом розмелювання
високотемпературного продукту. Водночас α-ТКФ, β- ТКФ і ТТКФ, які
застосовують у цементах, є високотемпературними фазами. У зв’язку
з цим для виготовлення необхідного високодисперсного порошку застосовують інші способи, як-от пов’язані з водним осадженням або новими
високотемпературними методами. У першому випадку ці ФК є результатом кристалізації аморфного водного осаду [22–24], у другому – осадження із полум’яного синтезу [42] або високочастотно-індукованої плазми
[43].
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4.3. Мехаанічні вл
ластивоссті
КЦФ
ФК післяя заповнення ним
ми кістко
ових деф
фектів заазнають комбінок
ваних наавантажеень згинаання, заккручування, розтяягування та здавл
лювання..
На жальь, робіт із
і вивчен
ння суміссного вп
пливу заззначенихх навантаажень наа
біологіччну повед
дінку КЦ
ЦФК нем
має. Досл
ліджували переваажно змін
ни окре-мих мехханічнихх характтеристик упродовж часу
у імпланнтації. Апатитові
А
і
цементи
и мають малу
м
удаарну в’язкість і малі
м значеення міцнності на розтягу-вання ((1–10 МПа),
М
пр
роте ком
мпресійн
на міцніссть мож
же доход
дити доо
100 МПа
Па. Для таакого цем
менту, якк приклаад, після 12-ти міісячної ім
мпланта-ції комп
пресійна міцністьь зменшуувалася, однак все
в ще буула знач
чно біль-шою (600–70 МП
Па), аніж у навкоолишньоїї губчасттої кісткии (10 МП
Па). Бру-шитові цементи
и слабші за апати
итові. Дл
ля них міцність
м
на розтяягуванняя
пресійна – не біл
льша за 60 МПа
а. Із три-може доосягати 10 МПа, та комп
валістю імпланттації міцн
ність бруушитовогго цементу зменш
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н
о
патитово
ого, внасллідок біл
льшої розчинностті утворееного БР
Р
швидшее, аніж ап
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но з КДГ
ГА. Однаак після тривалогго часу імпланта
і
ації міцніість бру-шитовогго цемен
нту почи
инає збілльшувати
ися завдяяки вросстанню в цементт
новоутвореної кіістки [2].
Окррім розчи
инності кінцевогго проду
укту знач
чний впллив на механічні
м
і
властивоості цементу маєє пористість. Піссля схопл
лювання 40–50 % об’ємуу
більшоссті цемен
нтів займають порри. Їхній діаметр 8–12 мккм занадтто малий
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для інтеенсивногго вростаання тверрдої ткан
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рім того , вони не сполу-чені. Ун
наслідок остеобл
ласти не можуть проникаати углииб цемен
нту, йогоо
розчинеення відб
бувається тільки
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о вважаю
ють найбільшим
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Рис. 8.44.2. Взаємо
озв’язок між
ж пористісттю та тиско
ом пресуван
ння – а, а та
також логар
рифмом
діамеетральної міцності
м
на розтягуванння і порисстістю – б та
аблеток із ццементної пасти
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Опттимальнее співвідн
ношенняя між пор
ристістю
ю та міцнністю всттановлю-вали за різних підходів
п
[2,
[ 9]. Оддин із перших по
олягав у ааналізі спресова-мішуванн
ня компоонентів і витримк
ки отрим
маних таб
блеток заа
них пастт після зм
квазіфізіологічни
их умов [44]. Ви
иявилося,, що за навантаж
н
ження при пресу-Па та різн
них відн
ношеннях
х П/Р (2–
–8) діаметтральна міцністьь
ванні доо 173 МП
на розтяягуванняя (ДМР, як харакктеристи
ика механічних ввластивостей) нее
залежалла від пррикладен
ного наваантаженн
ня за значень поонад 50 МПа таа
знаходи
илася в межах
м
10
0–15 МП
Па. Це до
обре узго
оджувалоося з пор
ристістю
ю
таблетокк (цемен
нту), якаа була в межах 30–60 % (рис. 8..4.2 а). Значення
З
я
ДМР зм
меншуваллося зі збільшенн
ням пори
истості, а між лоогарифмом ДМР
Р
і пористтістю булла лінійнаа обернен
на залеж
жність (ри
ис. 8.4.2 бб).
Ці результаати було підтверрджено у ґрунтовній робботі [45]], в якій
й
ю знайден
но між ллогарифм
мом комп
пресійноїї міцності та по-лінійну регресію
ристістю
ю цементтних табл
леток за ттаких жее умов (ри
ис. 8.4.3)).

Рисс. 8.4.3. Залежність логарифму
ресійної мііцності від пористості
компр

Рис. 8.4.4. Типова мікросструктура затверділого КЦФК. Спл
лутування ккристалів зумовлює
механічн
ну жорсткіссть. Мікроп
пори
зна
аходяться м
між ними

Дляя високоттемператтурної кеераміки залежніст
з
ть компрресійної міцностіі
S від порристості Р відомаа як [46]
S = S0 exp (–b
bP),

(8.4.4))

в якій b – стала, а S0 – тео
оретичнаа міцністьь. Значен
ння S0 виззначаютьь із пере-тину орд
динати (Р
Р = 0) прямою lnS
S = f(P). Використ
В
товуючи необхідн
ні дані ізз
[47], дляя високоттемпературної керраміки в [45] знай
йдено S0 ≈ 2 ГПа. Близькее
значенняя S0 = 1.88 ГПа об
брахован
но також для цемеентних ттаблетковвих паст..
Як відззначаютьь автори
и [45], ррезультатт неочік
куваний, оскільк
ки в без-пористи
их (Р = 0) кераміках і цемеентах взааємодія між
м кристталиками
и вельми
и
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різна. У полікристалічній кераміці частинки поєднано завдяки взаємодії з
дефектним межовим шаром, а в твердому цементі – внаслідок сплутування
частинок (рис. 8.4.4). Вірогідного пояснення немає до цих пір.
Зважаючи на залежність механічних властивостей від багатьох факторів, важко однозначно визначити «якісний ряд» цементів. Так,
порівняння найбільш поширених комерційних цементів дає такі функціональні характеристики (компресійну міцність і час схоплювання)
[8] – Norian SRS: 33 ±5 МПа та 8.5 ± 0.5 хв (≈50 % пористість), Cementek:
8±2 МПа та 17±1 хв, Biocement D: 83±4 МПа та 6.5±0.5 хв (≈40 % пористість), α-BSM:4±1 МПа та 19±1 хв (≈80% пористість). Звідси випливає,
що Biocement D має перевагу, оскільки в нього найбільша компресійна
міцність. Однак йому властива найменша пористість. До того ж, окрім
компресійних, зсувні та розтягувальні характеристики вельми значні in
vivo. Накінець, зазначалося, що механічні властивості можуть суттєво
змінюватися упродовж часу імплантації цементу.
Пористість зменшується за зменшення відносної кількості рідини,
застосованої для реакції (рис. 8.4.2 а, значення для непресованих паст).
Однак при цьому погіршуються реологічні властивості, оскільки збільшується в’язкість, що врешті-решт призводить до неплинних паст [48].
У зв’язку з цим мікропористість до якоїсь міри регулюють дисперсністю
порошку та відношенням П/Р. Окрім оптимізації мікропористості,
в цемент вводять макропори. Для цього застосовують частинки (порогени)
із, наприклад, розчинних полімерів, фаз, піноутворюючих агентів тощо.
Пористість є однією з важливих якостей цементу, оскільки у випадку її
відсутності нова кістка в об’ємі цементу може рости тільки за умови його
одночасного розчинення. Водночас у зв’язку з погіршенням механічних
властивостей, спричинених пористістю, виникає потреба зміцнення
цементу.
8.4.4. АФК-цементи
Останнім часом особливу увагу надають цементам, в яких застосовано
АФК [49]. Високі реакційна здатність у водних середовищах і швидкість перетворення у КДГА презентує АФК вельми придатним порошковим компонентом для цементів. Активно досліджуються різновиди АФК-цементів із
ДКФД (СаНРО4·2Н2О), безводним ДКФА (СаНРО4) та іншими ФК.
Цементи на основі АФК–ДКФД. Досліджені досить ґрунтовно, що
призвело до розроблення комерційного цементу під торгівельною маркою
Biobon® (α-BSM®). В ньому порошок складається з суміші аморфного
ТКФ (АТКФ, АФК) і ДКФД, який змішують із водним розчином певного
складу за співвідношення П/Р = 0.8 мл/г. Утворена паста схоплюється
менше, ніж за 20 хв при 37 ºС із формуванням нанокристалічного КДГА.
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Схоплю
ювання є результтатом гіддролізу АФК,
А
що
щ підтвеерджено даними
и
ІЧ-спекттрометри
ичного таа рентген
ндифракттометрич
чного анаалізів (ри
ис. 8.4.5 і
8.4.6) [[49]. ДК
КФД гідр
ролізуєтьься знач
чно пов
вільніше (декільк
ка днів,,
рис. 8.4..5 і 8.4.7)). Вважаю
ють, що цей комп
понент відіграє рроль заро
одків і/чи
и
формую
ючої (епіттаксіальн
ної) підклладки дляя кристал
лізації КД
ДГА [50]].

Ри
ис. 8.4.5. Кінетика коннверсії сумііші АФК і ДКФД в апаттит

Рисс. 8.4.6. Структурні пер
ретворенняя у процесі гідролізу порошкови
п
их компоне
ентів

Рисс. 8.4.7. Схема перетвоорень під час
ч схоплюв
вання цемеенту

Навантаження , кг
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Рисс. 8.4.8. Тем
мпературнаа залежністть процесу цементуваання

Велльми важ
жливою є високка чутли
ивість процесу схоплюввання таа
твердінн
ня до тем
мператур
ри. Цемен
нтна пастта не твеердне за кімнатно
ої темпе-ратури, для почаатку та оп
птимальн
ного розввитку про
оцесу схо
хоплюван
ння необ-хідна температурра тіла. Це
Ц відобрражає ри
ис. 8.4.8 через
ч
змііну наван
нтаженняя
на голкуу (діаметтром 1 мм
м) для прроникнен
ння на пеевну глиббину (2 мм)
м в це-ментну п
пасту піссля заміш
шування ззалежно від
в її тем
мпературии [51].
За ззадовільн
них харак
ктеристи
ик схоплю
ювання міцністні
м
і характееристики
и
цементуу АФК––ДКФД виявилисся вельм
ми слаб
бкими (ннаприклаад, ком-пресійнаа міцністть ϬК меенша за 3 МПа).. Роботи зі зміцннення пеереважноо
полягали
и у леггуванні паст
п
роззчинними
и полімеерами тта диспергуванніі
вихіднихх порош
шків. У першому
п
випадку
у досягну
уто збілььшення міцностіі
у 8 разівв [49]. Ін
нший шл
лях був ббільш еф
фективни
им. Розмеелюванняя сумішіі
вихіднихх порош
шків упро
одовж 10 год пр
ризводил
ло, окрім
м кількар
разовогоо
зменшен
ння часу схоплюввання, доо помітно
ого збілььшення Ϭ К = 50 МПа
М [52].
Однак, незважаю
ючи на зазначен
ні окреміі покращ
щення, м
механічні власти-вості цем
ментів не зараховвують доо оптимал
льних.
Цем
менти АФК–ДКФ
А
ФА та інші ком
мбінації АФК і ФК. В одномуу
з кращи
их цемен
нтів порошковий
й компон
нент скл
ладався з АФК і ДКФА
А
(50 %), а також
ж ЧКФК
К – часттково кр
ристалізо
ованого АТКФ (решта)..
Виявилоося, що відношен
в
ння ЧКФ К/АФК визначає
в
є кристаллічність і розчин-ність заттверділогго проду
укту. Вваажають, що
щ части
инки ЧКФ
ФК (як і ДКФД у
цементаах АФК––ДКФД) відіграю
ють рол
ль центр
рів зароддкоутвор
рення таа
подальш
шого россту кристалів КД
ДГА. Ун
наслідок збільшеення зазн
наченогоо
співвідн
ношення призводи
ило до сккороченн
ня часу сх
хоплюваання [53].
З ін
нших ком
мбінацій
й АФК і ФК відззначаютьь такі [449]. Поро
ошковий
й
реагент із суміш
ші АФК і β-ТКФ гготували шляхом тривалогго розмел
люванняя
(десятки
и годин) β-ТКФ у спирті, що призводило до
д перехооду його частини
и
в аморф
фний ТКФ
Ф (АТКФ
Ф). Поясн
нюють цее тим, що після ддеякого часу
ч
роз-мелюван
ння розм
міри часттинок крристалічн
ного поро
ошку β-Т
ТКФ пер
рестаютьь
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зменшуватися, у них накопичуються дефекти, і вони перетворюються
в АТКФ. Для цементу з порошкових сумішей β-ТКФ/ АТФК і натрійгідрофосфатного розчину час схоплювання зменшувався до 5 хв.
Досліджували також цементи з порошкових сумішей α- та β-ТКФ
і АТФК різної дисперсності. За зменшення частинок АТФК до нанокристалічних розмірів 25–60 нм час схоплювання зменшувався втричі
(до 12 хв) порівняно до властивого мікрочастинкам.
Виявилося також, що значно впливають на характеристики цементу
іони заміщення. Так, аніонне заміщення іонами фтору призводило до скорочення часу схоплювання та деякого покращення механічних властивостей. (Детальніше про вплив сторонніх іонів – у розділі 6.3.1.)
Як про це свідчать приклади вищерозглянутих досліджень, зміни
комбінацій і характеристик (переважно порошкових) компонентів значно
впливали на кінетику процесу цементації, проте слабо – на механічні властивості, що залишалися неоптимальними.
8.4.5. Зміцнені цементи
Основне покращення механічних властивостей цементів відбувалося
шляхом введення в них різноманітних наповнювачів, зміцнюючих добавок,
волокон, вусів тощо. Результати не завжди були однозначними. Так, введення наповнювачів водночас призводило до зменшення пористості, негативні
наслідки якого розглянуто вище. Легуючі речовини нерідко призводили до
зменшення пружного модуля, збільшення пластичності, непередбачуваних
змін у кінетиці гідролізу, а значить – біоактивності. Відносно кращими були
результати введення волокон. Довгі вуглецеві волокна збільшували міцність
і роботу руйнування, поліпропіленові та нейлонові – ударну в’язкість і
міцність на розтягування. Добавки читозану не тільки зміцнювали цемент,
але й активізували схоплювання та зменшували його вимивання. Частинки
ТіО2, силікатів кальцію та колагену також значно зміцнювали цементи.
Загалом виконано чимало робіт із дослідження впливу на функціональні (включно з механічними) властивості цементів типу, довжини (форми), об’ємної фракції та інших характеристик волокнистих зміцнювачів
[2, 8–10].
Серед властивостей зміцнених цементів однією з ключових є характер
впливу зміцнювачів на процеси кісткоутворення у процесі їхнього звільнення від навколишньої матриці. Як зазначалося щодо такого процесу
в кераміках ФК (розділ 4.2), визначальною тут є біоресорбція зміцнювача.
Показники міцності цементу визначаються на початковій стадії його
застосування. Із плином часу імплантації, зміцнювачі розчиняються, а утворені переважно сполучені пори та канали сприяють проростанню нової
тканини.
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Із цементів з розчинними зміцнювачами особливу увагу надано
таким, які після твердіння складалися виключно з ФК. Одним із перших
тут було дослідження брушитового цементу з гранулами β-ТКФ як наповнювачами [54]. За фізіологічних рН, розчинність ДКФД in vivo приблизно
в 8 разів більша від такої для β-ТКФ. Унаслідок замість ДКФД формувалася нова кістка, а гранули β-ТКФ грали роль направляючої структури
(свого роду обернений каркасний ефект). Як зазначалося, останнім часом
увагу дослідників привернули суміші порошків α-ТКФ або АФК із іншими ФК. Вважається, що вони здатні утворювати пористі цементи після
схоплювання завдяки домінуючому розчиненню АФК або α-ТКФ. Одна з
сумішей такого типу складалася з 45 мас.% α-ТКФ, 5 мас.% МКФМ і АФК
із частинками поблизу 15 мкм і 30 мас.% і гранул БФК розмірами в межах
80–200 мкм як наповнювачів [55].
Низка цементів ґрунтувалися на сумішах, в яких як зміцнювачі
застосували волокна та вуса [56–59].
Зупинимося дещо докладніше на роботі, в якій зміцнювачем були
вуси ГА [59], оскільки ця сполука є основною біоапатиту. Порошок КЦФК
складався з двох компонентів – ТТКФ та ДКФА. В нього вводили вуси ГА
(довжина 60 мкм, форм-фактор 10) із об’ємним вмістом від 10 до 40 %.
Для порівняння, в один із порошків вводили як зміцнювач порошок ГА
(середній розмір зерна біля 9 мкм, питома поверхня 8.5 м2/г). Розчинник –
слабкий водний розчин (1 мас.%) суміші Na2HPO4/NaH2PO4; час схоплювання 5 хв. Після формування цементу вимірювали його згинальну
міцність Ϭв (як більш чутливу до зміни складу, аніж компресійна) та роботу руйнування Wр. Значення Ϭв, як і Wр, збільшувалися щодо значень для
суміші без зміцнювачів і досягали найбільших для вмісту вусів 30 %
(табл. 8.4.2). Ці значення 7.4 МПа та 102 Дж/м2 відповідно на 60 і 122 %
перевищували властиві порошкам без вусів.
Таблиця 8.4.2
Механічні властивості зміцнених КЦФК
Зразок
КЦФК
КЦФК – В10
КЦФК – В20
КЦФК – В30
КЦФК – В40
КЦФК – В30

Склад
Вихідна цементна матриця
+ 10% вусів ГА
+ 20% вусів ГА
+ 30% вусів ГА
+ 40% вусів ГА
+ порошинки ГА (із питомою поверхнею, рівною
для вусів у КЦФК – В30)

Згинальна
міцність (МПа)
4.7 ±1.5
5.4 ±1.2
5.8 ±1.3
7.4 ±1.5
6.6 ±1.2
5.4 ±1.9

Робота руйнування
Wр (Дж/м2)
46.0 ±24.6
56.8 ±23.5
66.5 ±30.9
101.6 ±37.9
75.6 ±24.0
57.5 ±21.1

Дослідження механізму зміцнення показало, що він пов’язаний переважно з розсіюванням енергії у процесі витягування вусів (розділ 4.2.1).
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8.4.6. Перспективи розвитку КЦФК
У 2000-му році провідні фахівці в галузі кісткових цементів писали,
що, хоча всього декілька КЦФК доступні комерційно, очікується вихід на
ринок нових брушитових і апатитових цементів. Необхідно, щоб, окрім
відомих переваг над керамічними ФК, вони ґрунтувалися на однокомпонентних порошках (цементи на однофазних порошках) і були придатними
до інжектування та доставляння ліків, а після твердіння – макропористими
та достатньої міцності [8]. У зв’язку з зазначеними вимогами, торкнемося
питань, пов’язаних із тенденціями розвитку цементів упродовж останніх
років [49, 60, 61].
1. Новим підходом у розробці цементів є заміна розчинника компонентом, який перетворює порошок у пасту, яка зберігається, а при
потребі – інжектується в кістковий дефект. Схоплювання та твердіння
введеної пасти відбувається внаслідок реакції з тілесною рідиною з перетворенням пасти в КДГА. Такі матеріали часом називають «попередньозамішаними КЦФК».
2. Цементи на однофазних порошках почали інтенсивно досліджувати після успішної апробації АФК і α-ТКФ (високотемпературного та метастабільного поліморфів) як порошкових компонентів. Із ними й надалі
пов’язують розвиток КЦФК із швидким схоплюванням.
3. Проблему макропористості зазвичай вирішували шляхом уведення
розчинних частинок, волокон і вусів у цементи. Для формування сполучених макропор у цементи як порогени запропоновано вводити гідрофобні
речовини (масла, олії тощо) або високоактивні частинки, реакція яких
призводить до інтенсивного бульбашкоутворення, а внаслідок – до
затверділих цементів із сполученими порами.
4. Окрім макропористості, якість цементу визначає міцність.
Матеріали різних природи та форм застосовували як зміцнювачі, однак із
помірним успіхом. До перспективних розробок зараховують шаруватий
цемент, який після твердіння складався з комбінації високопористих
шарів для вростання новоутвореної кістки зі зміцненим волокном для
надання цементу початкової міцності.
Загалом просування у вирішенні проблеми «макропористість–міцність» КЦФК пов’язують із подальшим дослідженням різноманітних
комбінацій пороген–зміцнювач.
5. Керамічні ФК (блоки, стрижні, гранули тощо) виготовляють
спіканням. У зв’язку з розвитком цементів виникла можливість синтезувати тверді (консолідовані) матеріали з низькотемпературними фазами, присутність яких у кераміці є неможливою у зв’язку з їхнім термічним
розкладом. Це значно розширює функціональні властивості біоматеріалів
на основі ФК.
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6. Вельми перспективним напрямом модифікації цементів вважають
їхню цільову функціоналізацію шляхом уведення різноманітних гормонів,
факторів росту, ліків, біоорганічних компонентів, а також живих клітин
і біологічних частинок. Тут критичним є збереження їхніх функціональних властивостей у зв’язку із несприятливим для цього оточенням (значення рН, висока іонна сила, ущільненість середовища тощо). Однак це
вже питання інших наук.
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8.5. Наночастинки на основі ГА
8.5.1. Структура наночастинок
Хоча досліджували характеристики частинок низки ФК, проте вважають, що ґрунтовні дані є тільки про наночастинки ГА [1] (нагадаємо: 1 нм = 10–7 см = 10 Å). Частинки ГА вивчали ще з початку 50-х
років передусім як адсорбенти для хроматографії [2, 3]. На ті часи основною була проблема поверхневого стану частинок і його зміна з метою
отримання оптимальних адсорбційних характеристик. Для цього частинки
піддавали дегазації та переважно відпалювали. Із розвитком досліджень
біомінералізації актуальними стали питання початкових стадій осадження,
складу, структури та формування наночастинок ФК, передусім ГА, як
синтетичної моделі утворення біоапатиту. Природно, що об’єктом уваги
були частинки, які не піддавали термічній обробці (окрім сушіння),
а перевагу надавали неруйнівним методам досліджень, як-от рентгенівській дифрактометрії, твердофазному ядерному магнітному резонансу
(ЯМР), ІЧ-спектрометрії та рентгенівській абсорбційній спектрометрії
(РАС), електронній мікроскопії надвисокої роздільної здатності (ЕМНРЗ).
Із середини 1960-х років, коли розпочалися всебічні дослідження
кінетики та механізмів утворення апатитових ФК, вважали, що першим
осадом водного синтезу є аморфний фосфат кальцію, АФК, який із
плином реакції перетворюється в апатит. Пропонували різні механізми
цього процесу, однак вихідним продуктом (попередником) завжди був
АФК. Під час цього переважно ґрунтувалися на результатах рентгендифрактометричних досліджень ФК на початковій стадії синтезу (розділ 2).
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Рис. 8.55.1. Мікросскопічні та дифракційн
д
ні
картини
и при діамеетрі електро
онного пуччка
0.8 мкм – а та 5 нм – б,в. Фур’є трансформ
мант
ФТ (FFFT) і теореттичне моде
елювавння
струк--тури М2 для
д товщини кристалаа
0.8
8 нм – в

Рис. 8.5.2. Моделюваання розши
ирення
та перекривання дифра кційних мааксимумів
з
я середньо го розміру кристалів
за зменшення
від
в 50 нм доо 0.9 нм

Питтання усскладнилося приблизно у 2000-х
х роках, коли початкові
п
і
стадії синтезу стали
с
до
осліджуввати мето
одами ЕМНРЗ
Е
і комп’ю
ютерногоо
оброблеення зобрражень. Як
Я і в п
попереднііх роботах із засстосуванн
ням ЕМ,,
частинки на поч
чатковій стадії оссадженняя виявили
ися округглими беез харак-терних м
морфолоогічних ознак
о
кри
исталічно
ості та давали
д
міікродифр
ракційнуу
картинуу з гало, що від
дповідалло міжпл
лощинній
й віддаллі d = 0.302
0
нм
м
(рис. 8.55.1 а). Од
днак характер ди
ифракцій
йної карттини залеежав від режимуу
зйомки. Мікрозн
німок із гало
г
одерржували
и тоді, ко
оли діамеетр електтронногоо
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пучка н
на зразкуу був, як зазвичаай, побли
изу 1 мккм. Якщоо ж його
о екстре-мально зменшуввали до 5 нм, то дділянки зразка
з
в межах ппопереднььої дава-ноелектроонограми
и» з чітккими диф
фракційн
ними пляямами віід моно-ли «нан
кристалаа (рис. 8.5.1
8
б). А картин
на ЕМНР
РЗ перек
конливо виявляла атомніі
площини та разоом з її об
бробленн
ням (нап
приклад, Фур’є тррансформ
мант ФТ
Т
(FFT) і м
моделюввання М2
2 для товвщини кр
ристала 0.8
0 нм) сввідчили про кри-сталічнуу будову мовби ам
морфної наночастинки (рис. 8.5.1 в) [4–6].
Авттори [6] пояснили
п
и причин
ну появи
и гало на раніше відомих дифрак-ційних ккартинахх від нано
окристаллів ГА. Си
ильні дифракційнні максим
муми від
д
площин (0002), (213
(
1) і (022
(
2) роозташоваані під бл
лизькимии дифрак
кційними
и
кутами 22θ. Зі змееншенням розміррів кристалів до наноінтер
н
рвалу мак
ксимуми
и
розширю
юються, перекривваються та даютьь дифузн
не гало з уявною міжпло-щинною
ю віддалллю d = 0.3 нм, якаа приблизно дорів
внює серредньому
у значен-ню між
жплощин
нних від
ддалей ззазначени
их площ
щин. Інш
ша груп
па дещоо
слабшихх відбиваань 2422
2, 3213 і 0004 заа уширен
ння макссимумів перетво-рюєтьсяя у другее менш інтенсивн
і
не гало за
з більш
ших кутівв 2θ (вон
но також
ж
помітне на мікрроелектро
онограміі рис. 8.5
5.1 а). Моделюва
М
ання розш
ширенняя
максимуумів ГА
А з утво
оренням першого
о сильно
ого галоо за змееншенняя
розмірівв кристаллів показано на ри
ис. 8.5.2, а реальн
ні картинни електр
ронної таа
рентгеніівської дифракціїї – на рисс. 8.5.1 а та 8.5.3 відповідн
в
но.

Рисс. 8.5.3. Зміна рентгенівських диф
фрактограм
м за зменш
шення розм
мірів кристаалів:
мікр
рокристали
и завдовжки до 0.5 мккм – а, 0.1–
–0.2 мкм – б та округллі нанокрисстали
діаметром
м менше заа 50 нм – в
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Прооцес елекктронном
мікроскоп
пічного просвічу
ування мооже впли
ивати наа
результаат. Так, якщо рентгенів
р
вська ди
ифрактом
метрія пооказує у зразкуу
спеченого високкокристаалічного ФК пер
реважно ГА, то мікроди
ифракціяя
в ЕМ ви
иявляє зн
начний вміст α-Т
ТКФ. Це пов’язую
ють із пееретворен
нням ГА
А
в α-ТКФ
Ф під дієєю електр
ронного пучка [7]. У випадку іззольовани
их нано-кристаліів, які ви
иділено з розчин
ну на по
очатковій
й стадії ссинтезу, дифрак-ційно-ам
морфний
й шар, як
ким части
инка ото
очена, зб
більшуєтьься з три
ивалістю
ю
спостерееження (рис.
(
8.5..4) [8]. Н
Незважаю
ючи на ціі дані, маалоймовірно, щоо
кристаліічний стан наноч
частинокк у роботтах [4–6] був насллідком дії
д елект-ронногоо пучка. В них підкресл
п
люється, що резу
ультати не залеж
жали від
д
тривалості зйом
мки, а інтенсивн
і
ність наанопучка (5 нм)) була найменш
н
ш
можливоою. До цього додамо,
д
щ
що радіаційно(ел
лектроннно)-стиму
ульованіі
твердоф
фазні реаакції при
изводили б до ро
озкладу ФК [7, 88], а не до йогоо
кристаліізації в апатит, як
к у [4–6]..
Перреглядали
и також результа
р
ати про будову
б
таа склад ччастинок на дещоо
пізнішихх стадіяхх водногго синтеезу. Хоч
ча дифраакційна ккартина від нихх
(осаду) складалаася з розш
ширенихх і часто перекри
итих відббивань, більшість
б
ь
сильнихх максим
мумів зн
находилаася при характер
рних длля ГА (яяк-от наа
рис. 7.6 а).
Ґрун
нтуючиссь на так
кій дифраактограм
мі, вважаали, що оосад скл
ладаєтьсяя
з нанокрристалів апатиту
у. ЯМР дослідж
ження вв
вели утоочнення у склад
д
і структууру осад
ду [9, 10].. Зокремаа, було показано
п
[10], що типова частинка
ч
а
є пласти
инкою неестехіомеетричногго ГА (С
Са/Р = 1.5
51) з криисталічни
им ядром
м
(завширршки 10 нм, завдовжки 30–50 нм)), яке по
окрите тоонким ам
морфним
м
шаром ((≈1 нм), утворени
у
им перевважно з молекул
м
ФК, водии та дом
мішковихх
2–
2–
іонів НР
РО4 і СО
О3 .

Р
Рис. 8.5.4. Електронно
Е
о-мікроскоппічні зобрааження нан
ночастинки ФК після дії
д
електронного пучкка тривалісттю: 0 хв – а,
а 3 хв – б

Дан
ні ЯМР [99, 10] добре узгодджуютьсся з отриманими м
методом
м ЕМНРЗ
З
[11] дляя частиноок, яким відповіддає дифраактограм
ма як на ррис. 7.6 а. Ці ре--
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зультати
и детальн
но розгл
лянуто в розділі 7.1.1 про
о особлиивості кр
ристаліч-ності оссадів за різних
р
ум
мов дозррівання. Тому
Т
наггадаємо тільки основний
о
й
висновоок роботти [11]. Зразки за дифр
рактограм
ми типу на рисс. 7.6 а є
нанокри
исталічни
ими з дво
омодальн
ним розп
поділом за
з розміррами внуттрішньо-впорядккованих ділянок,
д
які
я хаоти
ично розтташованіі одна доо іншої. Більші
Б
заа
розмірам
ми даютьь дифрак
кційні мааксимуми
и, а менш
ші – карттини розссіюванняя
як ССЧ (рис. 7.6 а–в і 7.8
8 а).
У рроботі [111] доходяять також
ж оригін
нального загальноого висно
овку, щоо
за «криссталічноссті», яка прямує ддо нуля, між модеелями наанокристалічногоо
та склоподібногго (амор
рфного) стану зн
никає відмінністть. Якщо
о розмірр
лянки сттає менш
шим за 1 нм, то ннанокристталічний
й
когеренттно-розсіючої діл
стан можна вваж
жати скл
лоподібн
ним, у яккому збер
рігаєтьсяя тільки ближній
й
далях до 0.5–0.6
0
ннм).
порядокк (на відд

Рис. 8.5.55. Приповер
рхневі ділянки наночаастинок ГА після висушування – а,б та відпалювання
(120 хв) – в,г пр
ри 50 (елекктронним ппучком) – 1,, 100 – 2, 13
30 – 3, 200 – 4 та 300 ºС
º –5

й нанострруктурної будови об’ємниих діляно
ок (ядра),,
Окррім особлливостей
дослідж
жено склаад поверх
хневого ш
шару нан
ночастинок [12, 1 3]. Показано, щоо
він загаллом є гід
дратним і міститьь іони НР
РО42– і СО
О32–. Еволлюцію по
оверхне-вого шаару у прооцесах росту нан
ночастин
нок у роззчині, їхнньої взаєємодії таа
об’єднан
ння, а таакож виссушуванн
ня розгляянуто в розділі
р
33.4. Ці даані одер-жано меетодами ІЧ- та рентгенів
р
вської аб
бсорбцій
йної спекктроскоп
пії. Томуу
першим
м прямим
м доказо
ом існуваання таккого шар
ру вважаають реззультати
и
дослідж
ження ЕМ
МНРЗ [14
4]. Чіткее зображ
ження між
жплощиннних від
ддалей ізз
наближеенням доо краю частинки
ч
и розмиввається, й атомнее впоряд
дкуванняя
у приповверхневоому шарі не виявляєтться, то
обто вінн є ам
морфним
м
(рис. 8.55.5 а,б). У процеесі нагріівання віідбуваєтьься йогоо дегідраатація ізз
десорбц
цією газових комп
понентів, однак поверхне
п
евий шарр зберігаєє морфо-логію тта аморф
фний стаан до 300 ºС. Процес
П
дегідрата
д
ації перееконливоо
відображ
жають ІЧ
Ч-спектри. На ри
ис. 8.5.5 в,г
в показзано діляянки з по
оглинан-–1
–
нями ад
дсорбован
ної води поблизуу 3450 і 1640 см . Зі збілльшенням
м темпе--
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ратури відпалу ці поглинання слабішають і практично зникають після
відпалювання частинок при 300 ºС.
8.5.2. Наноструктурна кераміка
Традиційне спікання
Пластична деформація полікристалів відбувається через рух ґраткових дислокацій і/або дифузійну повзучість [15, 16]. Матеріали за нерухомих дислокацій є крихкими за низьких температур. Пластична деформація
завдяки дифузійній повзучості є значною тільки за передплавильних
температур, коли швидкість дифузії висока.
Швидкість деформації за дифузійної повзучості [15–17]
=

B ∙D +

,

де Ϭ – межа міцності на розтягування, Ω – атомний об’єм, d – середній
розмір зерна, В1 і В2 – числові сталі, Dv і Db – коефіцієнти об’ємної та
межової дифузії, kT – загальновідомі величини, δ – ширина межі. За низьких температур, коли переважає зерномежова дифузія (Db ˃ Dv), рівняння
(8.5.6) спрощується до
= В σΩ ∙ δD /d kT.

(8.5.7)

Звідси виходить, що швидкість (деформації) дифузійної повзучості
збільшується зі зменшенням розміру зерна d і збільшенням значення Db.
Тобто нанокристалічні матеріали мають підвищену пластичність.
Покращення пластичних властивостей полікристалічних матеріалів
(метали, іонні сполуки тощо) зі зменшенням розміру зерна виявлено
давно. Так, для нанокристалічних металів спостерігали збільшення Db
приблизно в 103 разів порівняно до значення для типових полікристалів.
Унаслідок швидкість дифузійної повзучості може зростати за рахунок
зменшення розміру зерна (наприклад, від 10 мкм до 10 нм) в 109 разів
( ~ d–3, рівняння 8.5.7) і збільшення величини Db ще у 103 разів, тобто
загалом в 1012 разів [18].
Є чимало повідомлень про покращення механічних властивостей
у нанокераміках ФК [1, 19–22], однак за більшістю ці дослідження фрагментарні. Зупинимося на роботі [21], в якій розмірний ефект у пластичності вивчено докладніше. Вихідний порошок отримали за поширеним
методом водного синтезу (за Хаєком, розділ 3.1) та подальшого
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промиваання і суушіння оссаду ФК. Порошо
ок перед
д пресуваанням у таблетки
т
и
кальцин
нували прри 300 ºС 2 год. Вся про
оцедура виготовллення пр
ресуваньь
(компакктів) не відрізнял
лася відд застосо
ованої в попереддній роб
боті цихх
авторів [23]. Прресуванн
ня спікалли в інттервалі температ
т
тур 850–
–1200 ºС
С
мпературри – по 2 год). Внаслідокк середній розмірр
(850 ºС – 12 год,, інші тем
зерна в керамікаах був віід 67 до 732 нм, а відноссна густиина – від
д 99.1 доо
дно, тобтто керам
міки були практи
ично беззпористи
ими; при
и
99.0 % відповід
цьому їххні струкктурні хар
рактерисстики від
дповідали
и ГА.
Твеердість заа Кнупом (Knooop hardneess) НК лінійно
л
ззалежалаа від
(рис. 8.55.6 а) і заадовольняяла рівняянню Хол
лла–Петч
ча у виглляді

d

НК = 44.21 + 7.3
35d–1/2.
Цей
й резулььтат якіссно узгооджувавсся з отр
риманим
ми для багатьохх
керамічн
них окси
идів, а таакож ГА для білььших знаачень d в суб- таа мікрон-ному інттервалі. Залежніссть Холлла–Петчаа виявилася такоож справедливою
ю
для нанооінтерваллу до роззміру 67 нм (найм
меншого в даній рроботі).

Р
Рис. 8.5.6. Залежності
З
від середннього розміру зерна твердості заа Кнупом – а
та удаарної в’язко
ості – б

Резуультати для
д удар
рної в’язккості КІС гірше уззгоджуваалися з відомими
в
и
–1/22
для значчень d. В суб- та мікронном
м
му інтерввалах знаачення КІСС ≈ 0.61 МПа·м
М
було стаалим (рисс. 8.5.6 б), що віддповідало
о близьки
им значеннням дляя керамікк
багатьохх спорідн
нених спо
олук. Одн
нак для наноінтер
н
валу від 141 до 67
7 нм зна-–1/2
чення КІС збільш
шувалися від 0.61 ддо 1.06 МПа·м
М
, тобто ма
майже на 75
7 %, щоо
значно п
перевищуувало похибку ви
имірюван
ння (менш
ша за ±1 5 %). Таке збіль-шення сспостерігаали також
ж для кеераміки ГА,
Г консо
олідованоої нетрад
диційним
м
методом
м інтенси
ифіковано
ого плазм
мо-іскроввого спік
кання (роозділ 4.1.3
3). У ро-боті [211] показаано, що збільшен
ння удар
рної в‘яззкості зуумовлено
о зміною
ю
механізм
му руйнуування кераміки віід трансккристаліттного до іінтеркриссталітно-го під чаас зменшення розм
міру зерн
на d.
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Низькотемпературна консолідація
Зміною чинників синтезу можна визначально впливати на фізикохімічні та біомедичні властивості порошку ФК, а значить, і матеріалів на
його основі [24]. Так, біоресорбція переважно залежить від розміру та
хімічного і структурного стану складових нанокристалів, а біоактивність
(зокрема через іонний обмін і адсорбційні процеси) – від присутності та
стану аморфного (гідратного) шару на них. У зв’язку з цим, окрім виготовлення біоматеріалів шляхом традиційного високотемпературного
спікання, упродовж якого руйнуються гідратні шари, запропонована низькотемпературна консолідація порошку зі збереженням поверхневих шарів
нанокристалів, по суті – завдяки їм [25]. Нанокристали з’єднуються у
процесі сушіння із трансформацією – але зі збереженням – сполучного
гідратного шару (можливі схеми взаємодії нанокристалів у материнській
рідині та під час сушіння описано в кінці розділу 3.4, а також показано на
рис. 3.9 і 3.10). Для цього осад отримують шляхом швидкого синтезу за
низької температури, коли формуються нестехіометричні нанокристали зі
значним поверхневим шаром. Гелі, утворені одразу після осадження та
фільтрування, сушать на повітрі за низької температури (до 4 ºС). Це
призводить до усадки гелю та його незворотного перетворення у керамікоподібний матеріал [26]. Компресійна міцність матеріалу приблизно
54 МПа, а пористість до 50 %, яку утворюють нанопори розміром 5–25 нм.
Незважаючи на помірні механічні властивості, консолідований матеріал
вважають перспективним, оскільки завдяки утворюваній пористості
в нього можна ввести органічні (зокрема термонестабільні) молекули,
як-от фактори росту для активованого кісткового заліковування.
Віднесення методу до низькотемпературного є, звичайно, відносним
і пов’язано з температурою, за якої кристали ще зберігають нанорозмір
і гідратний шар. Зазвичай ці температури не вищі за 300 ºС. Тому для
методу більш відповідним є термін «консолідація», аніж «спікання», який
часом вживають [25].
8.5.3. Біомедичні застосування
Відновлення кістки
Як показали результати багаторічних досліджень, наноматеріали із
консолідованих частинок ФК показують інші біомедичні властивості, аніж
із вмістом роз’єднаних наночастинок ФК. У зв’язку з цим розвиваються
два основні напрями застосування останніх: 1 – як наповнювачів для
надання біоактивності композитним і гібридним біоматеріалам і 2 – для
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створення пористих і щільних біокаркасів із задовільними механічними
властивостями [26]. Останній напрям переважно пов’язаний із відпалом,
а наночастинки ФК інтенсивно агломеруються під час нагрівання. Для
уникнення (ослаблення) агломерації запропоновано способи та процедури
попереднього оброблення наночастинок, зниження температури спікання
та методи експресної консолідації. Наприклад, попереднє кальцинування
та хімічне оброблення наночастинок зменшує їхню агломерацію [27, 28],
а синтез наночастинок певної морфології понижує температуру їхнього
спікання [23, 29]. Плазмо-іскровий і мікрохвильовий методи призводять
до прискореної консолідації (розглянуто в розділі 4.1.3). Деякі нові
перспективні знахідки щодо наночастинок ФК розглянуто далі.
Наномедицина
Область медицини, в якій застосовують наносистеми, – наномедицина – розвивається вельми бурхливо та успішно. До апробованих тут наносистем зараховують утворені з полімерів, металічних наночастинок (наприклад, золота), оксидів заліза (магнетиту) або квантових точок (наприклад,
сульфату кадмію). Останнім часом усе більшу увагу звертають на наночастинки ФК у зв’язку з властивими їм високими біосумісністю та біоактивністю. Серед напрямів їхнього застосування чільне місце посідають
транспортування генів (англ. gene transfection), доставляння ліків (англ.
drug delivery), зображення частинок і утворень (англ. imaging) і фотодинамічна терапія (photodynamic therapy) [30].
Процес введення генетичного фрагменту нуклеїнової кислоти (як-от
частини ДНК) через плазмову мембрану в ядро клітини називають
трансфекцією. ДНК має негативний заряд і тому не може проникати
в клітину, для цього потрібен носій. Уперше трансфекцію за допомогою
наночастинок ФК здійснено в роботі [31], де композитні наночастинки
ФК – ДНК отримано водним синтезом. Виявилося, що на ефективність
трансфекції суттєво впливають основні фактори водного синтезу, тому
надалі чимало робіт було присвячено встановленню цього взаємозв’язку
[32, 33]. Для захисту пошкодження ДНК усередині клітини ввели
захисний шар ФК. Окрім збереження ДНК, ефективність трансфекції
частинок діаметром приблизно 100 нм із потрійним шаром навколо ядра
ФК (тобто за будовою ФК–ДНК–ФК–ДНК) виявилася набагато вищою за
одношаровий варіант композитної наночастинки (ФК–ДНК) [34, 35].
Наночастинки можуть застосовувати для одночасного досягнення
декількох цілей: доставляння ліків, зображення та терапевтичної дії власне носія. Для цього їх утворюють відповідно до призначення. Частинка
може складатися з п’яти компонентів (рис. 8.5.7) [30]: 1– матриці (ядра,
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середин
ни), що може
м
матти терапеевтичні властиво
ості (напприклад, магнітніі
для гіпеертермії пухлини
и); 2 – лііків; 3 – направл
ляючого компонеента дляя
доставляяння нан
ночастинк
ки до неообхідної ділянки;; 4 – повеерхнево-активноїї
речовин
ни, яка забезпеч
чує колооїдну стаабільністть і прооникненн
ня черезз
тканинн
ний бар’єр; 5 – індикаттора для виявлен
ння траєєкторії частинки
ч
и
та/або врраженої ділянки.

Рис. 8.55.7. Схемати
ичне зобрааження нанночастинки ФК для до
оставляння ліків і зобр
раження

Із ф
функціон
нальних чинників
ч
в найбілььш важливим є ррозмір частинки..
За розміірів, мен
нших за 100
1 нм, ім
мунна си
истема майже
м
не «помічаає» нано-частинки, і вони
и легко сп
приймаю
ються кліітинами. Іншим вважливим
м чинни-ком є пееріод піврозпаду у циркулляції, стаабільністть у кров і та повеерхневий
й
заряд, яккий знач
чною міро
ою визнаачає ефекктивністьь трансф
фекції. До
о того ж,,
важливее значен
ння мають ступіінь біоссумісностті та біоодеградаації усіхх
компонеентів.
Як носії лікків, наноч
частинки
и ФК маають переваги наад іншим
ми. Вони
и
розчиняяються заа малих рН (побллизу 4) після
п
про
оникненння у кліттину абоо
в оточен
нні тверд
дих пухл
лин і видділяють уведені
у
ліки
л
та/аабо біомо
олекули.
Їхній роозмір леггко контр
ролюєтьсся додавванням стабілізую
ючих агеентів під
д
час синттезу.
Зобр
браженняя (візуаліізація) ткканини аб
бо внутріішньої сттруктури
и клітини
и
досягаєтться череез флюоресценцію
ю введени
их наноч
частинок ФК, які доповані
д
і
лантанід
дами [36]] або повверхневоо-функціо
оналізовааними оррганічним
ми барв-никами [37]. Зоокрема, малі
м
кон
нцентрац
ції лантан
нідних ііонів виззначаютьь
характерристики флюореесценції в межах вузької емісійної
е
ї смуги. Від при-роди лаантанідівв залежаать кольори флю
юоресцен
нції: часстинки, доповані
д
і
європієм
м, емітую
ють черво
оне світлло, а терб
бієм – зеелене. Воодночас ефективе
ність фллюоресцеенції зал
лежить ввід струкктурного стану ннаночастинки: заа
малої крристалічності во
она слабкка, так що відш
шуковуютть оптим
мум між
ж
розміром
м частин
нки та її кристаліічністю. (Додатко
ово див. розділ 6.3.3
6
проо
іонні зам
міщення у ФК.)
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Фотодинамічна терапія належить до методів лікування онкологічних
чи інфекційних захворювань. Вона ґрунтується на взаємодії фоточутливих
агентів і світла, переважно в оптичному інтервалі за певної довжини
хвилі. За методом, наприклад, світлочутливі агенти вводять у пухлину та
опромінюють лазером [38]. За дії енергії, емітованої внаслідок електронного збудження введеного агента, розчинений кисень із триплетної форми
переходить у синглетну всередині клітини-приймача. Синглетний кисень
знищує злоякісні тканини чи бактерії [39, 40]. Для адресного постачання
фотоактивних речовин до клітин пухлин чи бактерій стали застосовувати
наночастинки, зокрема ФК [41, 42].
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ПЕРСПЕКТИВИ БІОМАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ФК

Ґрунтуючись на великому обсязі досліджень, розглядають такі
основні напрями розвитку біоматеріалів на основі ФК.
1. Ще в 70–80-х роках було опубліковано чимало робіт із розроблення
та дослідження кальцій-фосфатних матеріалів із бажаною міцністю кортикальної кістки для заміщення кісткової тканини. На жаль, через властиву
ФК хрупкість це завдання не було реалізовано. Унаслідок створення
імплантів ФК із задовільними механічними властивостями та біосумісністю
перетворилося в «нову» стару проблему в біоматеріалознавстві. Вирішення
проблеми пов’язують зі створенням наноструктурних ФК завдяки успіхам
у нанотехнології та застосуванні її набутків.
2. Останні дані (із 2000-х років) переконливо свідчать, що у процесах
біомінералізації попередниками є (незважаючи на тривалу дискусію)
аморфні фази ФК. Унаслідок АФК розглядається як один із вихідних матеріалів для створення та вдосконалення кісткових імплантів, особливо
для конструкцій тканинної інженерії. Вважають, що під час цього доцільно застосовувати заряджені органічні молекули та протеїн для стабілізації
проміжних фаз і управління кристалізаційними процесами.
3. Кальцій-фосфатні цементи потребують покращення службових характеристик. Просування у цьому напрямі очікують внаслідок змін хімічного та фазового складів вихідних компонентів, розміру та розподілу частинок за дисперсністю (для оптимізації пористості/остеокондуктивності),
іонних заміщень у компонентах і функціоналізації за рахунок введення
різних ліків і біоорганічних сполук.
4. Завдяки полярній поверхні частинки ФК активно реагують із
біомолекулами практично будь-якого типу. Ця властивість сумісно з
нетоксичністю та біодеградацією всередині клітини та тканини сприятиме
подальшому розвитку їхнього застосування як для цілей трансфекції з
метою боротьби з хворобами та інфекціями, так і для заповнення кісткових дефектів.
5. Поєднання міцної основи з біосумісною (-активною) поверхнею
було головною метою створення композитного імпланту з металічної
(часом – керамічної) підкладки (біоінертної або, у кращому випадку, біото-
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лерантної) та кальцій-фосфатного покриття. Досліджено численні варіанти
за схемою «характеристика підкладки – процедура осадження – властивості
покриття» та на ґрунті кращих результатів розроблено імпланти, які успішно застосовують клінічно (особливо – ортопедичні). Подальше вдосконалення імплантів із покриттями пов’язують із покращенням хімічної та
механічної стабільності покриттів і їхньою здатністю прогнозовано доставляти та виділяти введені ліки та інші терапевтичні агенти.
Перспективу надають також градієнтним покриттям. Зокрема за
кристалічності, яка поступово зменшується у напрямі від підкладки до
поверхні, можна адаптувати швидкість ресорбції до потрібної для ефективної біомінералізації на межі покриття–новоутворена кістка.
6. Дані за останні 15 років свідчать, що доставляння певних ліків
може активізувати біологічну відповідь. У зв’язку з цим пропонується
розглядати сторонні іони у ґратці ФК не тільки як домішкові, але першочергово як лікувальні. Унаслідок передбачається розвиток досліджень кінетики та механізмів виділення іонів заміщення – із матеріалознавчих –
і реакції тканини на цей процес – із біологічних засад.
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