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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania bioaktywnych powłok na bazie oksywęgliku 

krzemu, do zastosowania w dziedzinie biomateriałów jako warstw osteokonduktywnych i jednocześnie 

ochronnych, do tej pory stosowanych jako materiały o podwyższonej odporności termicznej, powłoki 

ochronne, kompozyty włókna/matrycy ceramicznej, obudowy/osłony materiałów elektronicznych. 

Większość materiałów do implantacji stanowią metale, charakteryzujące się wysoką wytrzymało-

ścią mechaniczną oraz zmęczeniową, są stosunkowo łatwe w wytwarzaniu i kształtowaniu. Za ich sto-

sowaniem przemawia m.in. dostępność oraz łatwość w sterylizacji. Najczęściej stosowanym materiałem 

jest stal implantacyjna (316L), w której skład wchodzą żelazo, molibden, nikiel, chrom oraz węgiel.  

Zawartość pierwiastków o charakterze toksycznym, które mogą uwalniać się do organizmu (podczas 

korozji) powoduje metalozę oraz odczyny alergiczne. W celu uniknięcia niekorzystnych oddziaływań 

między tkankami a materiałem implantu, rozważa się zastosowanie bioceramiki fosforanowej, węglano-

wej lub innej, bądź też bioszkła, które charakteryzują się wysoką bioaktywnością i brakiem toksycznego 

odziaływania z organizmem. Wadą wyrobów ceramicznych jest niska odporność na kruche pękanie oraz 

utrudnione wytwarzanie ceramicznych implantów o bardziej skomplikowanych kształtach. Rozwiąza-

niem tego problemu jest łączenie materiału metalicznego i jego właściwości z bioaktywnością tworzyw 

ceramicznych, poprzez zastosowanie ceramicznych warstw ochronnych na podłożach metalicznych. 

Znany jest ze stanu techniki amerykański opis patentowy US 6426114 B1, dotyczący nowych 

powłok ceramicznych typu zol-żel fosforanu wapniowego oraz sposobu ich wytwarzania. 

Znany jest patent europejski EP 0642362 B1 dotyczący nowych powłok na bazie tlenku tytanu 

do żelu kostno-wiążącego. 

Znany jest patent europejski EP 0678081 B1 dotyczący składu zol-żel do wytwarzania powłok 

szklistych. 

Obecnie stosowane bioaktywne warstwy z fosforanu wapnia, bioszkieł krzemionkowo-wapniowo- 

-fosforanowych, tlenku tytanu, krzemionki, modyfikuje się w dwóch głównych kierunkach: ułatwienia 

sterylizacji materiałów, chociażby poprzez modyfikację nanosrebrem oraz poprawę adhezji warstwy ce-

ramicznej do rdzenia metalicznego implantu. 

Rozwiązanie ma na celu ochronę tego materiału przed bezpośrednim działaniem agresywnego 

środowiska, jakim jest środowisko płynów fizjologicznych organizmu żywego oraz wytworzenie fiksacji 

chemicznej bądź biologicznej między implantem a odtwarzającą się tkanką kostną. 

Istotą rozwiązania jest sposób bioaktywnych powłok na bazie oksywęgliku krzemu metodą zanu-

rzeniowo-wynurzeniową, charakteryzujący się tym, że metodą zol-żel na podłożach metalicznych, ko-

rzystnie stali austenitycznej 316L lub tytanu, nakłada się bioaktywne warstwy, przy czym żel poddaje 

się pirolizie w temperaturze korzystnie 800°C, z prędkością korzystnie 5°C/min. w atmosferze ochronnej 

argonu i przetrzymuje w temperaturze korzystnie 800°C przez okres korzystnie 5 godzin, następ-

nie próbki metaliczne z powłokami umieszcza się w sztucznym osoczu krwi, wymienianym korzystnie 

co 7 dni i osusza się w temperaturze korzystnie 36°C, przetrzymując w sztucznym osoczu krwi przez 

okres korzystnie 5 tygodni. 

P r z y k ł a d 

W celu wytworzenia warstw na bazie oksywęgliku krzemu na podłożu metalicznym ze stali auste-

nitycznej 316L lub tytanu, uprzednio oczyszczonych mechaniczne oraz odtłuszczonych, nakłada się zol-

żel metodą zanurzeniowo-wynurzeniową (metoda dip coating). 

Aby zapobiec całkowitej utracie węgla z matrycy i powstaniu amorficznej krzemionki, żel poddano 

pirolizie w atmosferze ochronnej argonu. Temperaturę wypalania (800°C) wyznaczono na podstawie 

przeprowadzonych badań termograwimetrycznych. Próbki w atmosferze argonu ogrzewano z prędko-

ścią 5°C na minutę. W temperaturze 800°C przetrzymywano je jeszcze przez 5 godzin. W celu wykaza-

nia bioaktywności powstałego materiału wykonano test in vitro według metody T. Kokubo. W pierwszej 

kolejności sporządzono sztuczne osocze krwi SBF (Simulated Body Fluid) poprzez rozpuszczenie 

w wodzie redestylowanej w proporcjach węglanów, chlorków oraz fosforanów wapnia, potasu, ma-

gnezu oraz sodu (wskazanych według publikacji Biomaterials 27(2006), s. 2907–2915) z solą kwasu 

octowego-trihydroksymetyloaminometanu. W tak sporządzonym roztworze mieszanin soli zostało usta-

lone pH przy pomocy rozcieńczonego w wodzie redestylowanej, 1-molowego kwasu solnego HCl, 

o pH między 7,4–7,5, co jest wartością zbliżoną do wartości pH naturalnego osocza ludzkiej krwi. W tak 

sporządzonym SBF umieszczono dwa rodzaje próbek: stalowe pokryte zolami: T/D = 2/1, T/D = 4/1, 

T/D = 1/1, T/D = 1/4 oraz próbki tytanowe pokryte zolami: T/D = 2/1, T/D = 4/1, T/D = 1/1, T/D = 1/4. 



 PL 229 805 B1 3 

W toku badań sporządzono cztery zole, które oznaczono: T/D = 2/1, T/D = 4/1, T/D = 1/1, T/D = 1/4. 

Do ich wykonania użyto jako monomerów: metylotrietoksysilanu (MTES) oraz dimetylodietoksysilanu 

(DMDES), bezwodnego alkoholu etylowego jako rozpuszczalnika, rozcieńczonego kwasu solnego jako 

katalizatora oraz wody destylowanej w celu zainicjowania reakcji hydrolizy. MTES wprowadza do struk-

tury drabinek oligo- i polisilseskwioksanów jednostkę strukturalną T, w której atom krzemu połączony 

jest bezpośrednio z trzema atomami tlenu oraz jedną grupą metylową zaś DMDES – jednostkę D, gdzie 

atom krzemu połączony jest z dwoma atomami tlenu i dwiema grupami organicznymi (metylowymi). 

W tak sporządzonym roztworze mieszanin soli zostało ustalone pH przy pomocy rozcieńczonego 

w wodzie redestylowanej 1-molowego kwasu solnego HCl, między 7,5 a 7,4, co jest wartością zbliżoną 

do wartości pH naturalnego osocza ludzkiej krwi. Próbki podwieszono pojedynczo w naczynkach z two-

rzywa sztucznego i zalano SBF. Następnie umieszczono je w suszarce w temperaturze 36–37°C. 

SBF wymieniano raz w tygodniu na świeży. Po 5 tygodniach przetrzymywania w sztucznym osoczu, 

próbki wyjęto i osuszono. Na ich powierzchni wydzielił się biały osad, który był szczególnie widoczny 

na powierzchni próbek stalowych i tytanowych pokrytych zolem T/D = 2/1. Produkt, który wykrystalizo-

wał na powierzchni czarnych szkieł, w tak krótkim czasie, posiada mikrostrukturę charakterystyczną dla 

hydroksyapatytu. Udowodniono w ten sposób bioaktywność otrzymanych powłok z czarnych szkieł.  

Wykrystalizowany hydroksyapatyt po dość krótkim okresie inkubacji (ok. 5 tygodni) pokrył prawie w ca-

łości powierzchnię metalu z powłoką ceramiczną z czarnego szkła. 

W celu identyfikacji powstałego osadu wykonano zdjęcia mikroskopem skaningowym NOVA 

NANO SEM 200 firmy FEI EUROPE COMPANY, a dzięki połączonej z nim przystawce EDS firmy EDAX 

dokonano analizy pierwiastkowej substancji, która wykrystalizowała na powierzchni warstwy czarnego 

szkła, co uwidoczniono na fig. 3 przedstawiającym widmo EDS próbki stalowej pokrytej zolem T/D = 2/1 

przetrzymywanej 5 tygodni w SBF oraz fig. 4 przedstawiający widmo EDS próbki tytanowej pokrytej 

zolem T/D = 2/1 przetrzymywanej 5 tygodni w SBF. Próbki nie były naparowywane. Wyniki przedsta-

wiono na zdjęciach przedstawiających fragmentaryczny, powiększony 1000x (fig. 1), wycinek próbki 

stalowej typu pokrytej zolem T/D = 2/1, przetrzymywanej przez okres 5 tygodni w SBF; na zdjęciach 

przedstawiających fragmentaryczny, powiększony 1000x (fig. 2) wycinek próbki blachy tytanowej pokry-

tej zolem T/D = 2/1, przetrzymywanej przez okres 5 tygodni w SBF. 

Badania pod mikroskopem skaningowym wykazały, że na powierzchni wszystkich próbek po-

wstała warstwa zbudowana z charakterystycznych dla fosforanów wapnia „kalafiorów”, w której skład 

wchodzą przede wszystkim Ca, P, O. Na zolu T/D = 2/1 pokrywającym próbkę stalową i tytanową, po-

wstała gruba warstwa drobnych kulistych krystalitów, pokrywających równomiernie i szczelnie zarówno 

tytan jak i stal. Analiza EDS wykazała także obecność Mg, Na i Cl. Należy zaznaczyć, że próbki nie były 

naparowywane, więc wykryty podczas analizy C pochodzi z warstwy czarnego szkła, tak jak Si i O. 

Warstwa była na tyle cienka, że uwidocznione były także składniki podłoża metalicznego. 

W celu ustalenia czy powstał pożądany hydroksyapatyt, wykonano badania spektroskopowe 

w zakresie środkowej podczerwieni (MIR) oraz ramanowskie. Aby wykonać analizę spektroskopową 

w zakresie środkowej podczerwieni metodą pastylkową, zdrapano warstwę białego osadu z po-

wierzchni próbek pokrytych czarnym szkłem, pochodzącym z ceramizacji zolu T/D = 2/1. Widmo będące 

wynikiem analizy zestawiono z widmem hydroksyapatytu zębnego naturalnego, co przedstawiono 

na (fig. 5). Otrzymane widmo fosforanu wapnia wykrystalizowanego z SBF na powierzchni czarnego 

szkła pokryło się w znacznym stopniu z widmem hydroksyapatytu zębnego naturalnego. Wykonano też 

badania powierzchni przy pomocy Konfokalnego Spektrometru Ramanowskiego na aparacie LabRAM 

HR firmy HORIBA stosując laser zielony o długości fali 533 nm. Otrzymane widmo zestawiono z wid-

mem hydroksyapatytu z bazy danych (fig. 6) Oba widma pokryły się ze sobą. Analiza spektroskopowa 

w zakresie środkowej podczerwieni oraz ramanowska potwierdziły, że substancją, która wykrystalizo-

wała na powierzchni czarnych szkieł jest hydroksyapatyt. W ten sposób wykazano bioaktywność wy-

tworzonych powłok. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób otrzymywania bioaktywnych powłok na bazie oksywęgliku krzemu metodą zanurze-

niowo-wynurzeniową, znamienny tym, że na podłoża metaliczne, metodą zol-żel nakłada się 

bioaktywne warstwy, przy czym żel poddaje się pirolizie w temperaturze korzystnie 800°C, 

z prędkością korzystnie 5°C/min w atmosferze ochronnej argonu i przetrzymuje w temperaturze 

korzystnie 800°C przez okres korzystnie 5 godzin, a następnie próbki metaliczne z powłokami 

umieszcza się w sztucznym osoczu krwi wymienianym korzystnie co 7 dni, przetrzymując 

w sztucznym osoczu krwi przez okres, korzystnie 5 tygodni i osusza się w temperaturze, nie 

niższej niż 36°C. 

2. Sposób otrzymywania bioaktywnych powłok na bazie oksywęgliku krzemu według zastrz. 1, 

znamienny tym, że podłoże metaliczne stanowi korzystnie stal austenityczna 316L lub tytan. 

 

 

Rysunki 
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