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Kompozytowy biomateria³
korundowo-poliuretanowy
Ze wzglêdu na powszechny charakter zmian chorobowych i urazów stawów
oraz istotn¹ rolê, jak¹ pe³ni¹ one w poruszaniu siê cz³owieka, zagadnienia
alloplastyk stawowych nale¿¹ do g³ównych problemów wspó³czesnej ortopedii i traumatologii medycznej. Jedn¹ z idei, która mo¿e prowadziæ do
prze³omowych zmian w implantologii, a tak¿e przynieœæ bardziej pomyœlne
wyniki czynnoœciowe w leczeniu t¹ metod¹, jest biomimetyczne podejœcie
zarówno do projektowania materia³ów, jak i konstruowania endoprotez.
Niniejszy artyku³ prezentuje wyniki badañ nad formowaniem porowatej ceramiki korundowej, syntez¹ biodegradowalnych poliuretanów oraz otrzymywaniem kompozytowego biomateria³u ceramiczno-polimerowego. Metod¹
odwzorowania struktury g¹bki polimerowej wytworzono seriê próbek porowatego tworzywa korundowego i okreœlono ich podstawowe w³aœciwoœci fizyczne. Przeprowadzono tak¿e badania otrzymywania poliuretanów na bazie poli(å-kaprolaktono)diolu metodami poliaddycji z glikolem etylenowym
oraz polikondensacji z wod¹. Z u¿yciem wybranych porowatych struktur ceramicznych i odpowiednich polimerów, metod¹ infiltracji wykonano próbki
kompozytowe i okreœlono ich podstawowe w³aœciwoœci fizyczne i strukturalne.

1. Wprowadzenie
Wiele osób powy¿ej 60. roku ¿ycia uskar¿a siê na bóle stawów d³oni, ich obrzêki, zniekszta³cenia i dysfunkcje. S¹ to typowe objawy spowodowane chorob¹
reumatoidaln¹ i zwi¹zanymi z ni¹ zmianami zwyrodnieniowymi (osteoartretyzm). Choroba zwyrodnieniowa zwi¹zana jest z uszkodzeniem chrz¹stki stawowej oraz le¿¹cej pod ni¹ warstwy koœci. Takie uszkodzenia wywo³uj¹ zapalenie
przylegaj¹cych tkanek. Przewlek³y, postêpuj¹cy proces zapalny b³ony mazio* Dr in¿., Instytut Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych, Zak³ad Bioceramiki w Warszawie.
** Dr in¿., Politechnika Warszawska, Wydzia³ In¿ynierii Materia³owej w Warszawie.
*** Mgr in¿., Politechnika Warszawska, Wydzia³ In¿ynierii Materia³owej w Warszawie.
**** Mgr in¿., Instytut Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych, Zak³ad Bioceramiki w Warszawie.
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wej, wype³niaj¹cej wewnêtrzn¹ czêœæ stawu, doprowadza do zniekszta³ceñ
w stawach d³oni – przerostów i podwichniêæ. Schorzeniom tym ulegaj¹ m.in.
stawy miêdzypaliczkowe bli¿sze (PIP: Proximal InterPhalageal) oraz œródrêczno-paliczkowe (MCP: Metacarpophalageal) [1–3].
Do metod leczenia wymienionych schorzeñ – oprócz œrodków farmakologicznych – mo¿na zaliczyæ chirurgiczne usztywnienie (artrodeza) lub wszczepienie
sztucznych stawów (alloplastyka). Artrodeza, mimo ¿e uwalnia pacjenta od
bólu, usztywnia staw i zmniejsza funkcjonalnoœæ d³oni. Alloplastyka stawów,
maj¹ca odbudowaæ jego funkcje, stosowana jest ju¿ od ponad 40 lat.
Najd³u¿ej stosowanymi implantami s¹ jednoczêœciowe protezy wykonane z elastycznego elastomeru – silikonu, które sk³adaj¹ siê z dwóch trzpieni oraz umieszczonej pomiêdzy nimi czêœci zawiasowej [2]. Przyk³adami takich protez s¹:
Swanson Implant (Wright-Medical Technology) (ryc. 1a), PIP Soft-Skeleton
Implant (Avanta Orthopaedics), Neuflex MCP/PIP Joint Implant (DePuy Orthopaedics) (ryc. 1b). Innym rozwi¹zaniem konstrukcyjnym jest proteza, w której
zastosowano silikonow¹ czêœæ zawiasow¹ i dwa trzpienie tytanowe (Atos Medical).
Firma Mathys zaproponowa³a czêœciowo zwi¹zany implant zawiasowy wykonany z PEEK (polyeteroeteroketon) oraz tytanu (ryc. 1c), którego konstrukcja
pozwala na niewielkie boczne rotacje, co zmniejsza ryzyko obluzowania siê
protezy.
Inny typ protez MCP/PIP stanowi¹ implanty dwuczêœciowe SR (Surface Replacement). Odwzorowuj¹ one anatomiczn¹ budowê stawów, w szczególnoœci geometriê powierzchni wspó³pracuj¹cych w stawie. Obecnie wytwarzane s¹ protezy metalowo-polietylenowe (Avanta Orthopaedics) (ryc. 1d) lub wêglowe (Ascension Orthopaedics) (ryc. 1e).
Z doniesieñ literaturowych dotycz¹cych zastosowañ klinicznych silikonowych
protez MCP/PIP wynika, ¿e w wiêkszoœci przypadków rezultaty s¹ zadowalaj¹ce – przypadki infekcji i dyslokacji szacuje siê na poziomie 0,4%. Wy¿szy
jest natomiast procent uszkodzeñ samych implantów – od 6 do 11% [4,5], co
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia operacji rewizyjnych (ok. 10%).
Niepo¿¹danym efektem alloplastyki typu Swanson jest równie¿ wystêpuj¹ca resorpcja tkanki kostnej wokó³ implantów w zakresie nawet do 35% [5].
Ze wzglêdu na krótsze okresy obserwacji znacznie mniej jest doniesieñ na temat
wyników leczenia z zastosowaniem protez SR. Wyniki ruchomoœci s¹ zbli¿one
do protez silikonowych, ale doœæ czêsto wystêpuj¹ ból pooperacyjny i obluzowania implantów [3].
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Ryc. 1. Przyk³ady wytwarzanych obecnie protez MCP/PIP

Dalekosiê¿nym celem prac rozpoczêtych przez zespó³ Zak³adu Bioceramiki Instytutu Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych oraz Wydzia³u In¿ynierii Materia³owej Politechniki Warszawskiej jest opracowanie konstrukcyjne i materia³owe nowej generacji ceramiczno-polimerowych endoprotez
stawów palców. Jedn¹ z idei, która mo¿e doprowadziæ do szerokiego stosowania syntetycznych elementów zastêpczych tkanek i narz¹dów, jest biomimetyczne podejœcie zarówno do projektowania biomateria³ów, jak i konstruowania endoprotez.
Celem prowadzonych aktualnie prac badawczych jest otrzymanie materia³ów,
na podstawie których mo¿na by³oby zaprojektowaæ i w przysz³oœci wytwarzaæ
biomimetyczne endoprotezy ma³ych stawów. Opracowany biomateria³ kompozytowy musi spe³niaæ co najmniej trzy funkcje decyduj¹ce o u¿ytecznoœci wykonanych z niego elementów [6]:
• funkcjê noœn¹ (konstrukcyjn¹) endoprotezy;
• funkcjê stabilizuj¹c¹ endoprotezê w koœci;
• funkcjê trybologiczn¹ (wspó³pracy z innymi elementami stawu).
Schematyczny model protezy, opartej na omówionych za³o¿eniach, przedstawia
ryc. 2. Funkcjê noœn¹ spe³niaæ bêdzie zwarty trzon korundowy; funkcjê stabili-
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zuj¹c¹ i mocuj¹c¹ endoprotezê w tkance kostnej realizowaæ bêdzie kompozyt
zbudowany z ceramiki porowatej infiltrowanej polimerem. Jego baz¹ bêdzie
szkielet wykonany z makroporowatego tworzywa korundowego. Do infiltracji
tworzywa ceramicznego zastosowany zostanie biodegradowalny poliuretan oparty na poli(å-kaprolaktonie), który po wszczepieniu protezy ulegnie biodegradacji
i zostanie z czasem zast¹piony przez tkankê kostn¹. Funkcje trybologiczne bêdzie
pe³ni³ materia³ polimerowy odporny na zu¿ycie œcierne, przewidziany jako warstwa pokrywaj¹ca czêœci protezy, odpowiedzialne za ruchomoœæ sztucznego stawu. Istotna rolê bêdzie pe³ni³a porowata lub chropowata warstwa poœrednia pomiêdzy trzonem korundowym a warstw¹ poliuretanu odpornego na œcieranie.

Ryc. 2. Schematyczny model protezy

W zakres niniejszego artyku³u wchodzi krótki opis sposobu otrzymywania makroporowatego tworzywa korundowego, biodegradowalnych polimerów do infiltracji ceramiki oraz ceramiczno-polimerowego biomateria³u kompozytowego.
Przedstawione zostan¹ równie¿ wyniki badañ w³aœciwoœci fizycznych, mechanicznych i strukturalnych wymienionych materia³ów.

2. Makroporowate tworzywo korundowe
Do otrzymania szkieletu materia³u kompozytowego u¿yto tworzywa korundowego (Al2O3 – 96,2%, MgO – 2,1%, CaCO3 – 1,7%) formowanego metod¹
porowatych matryc organicznych. Z czterech rodzajów g¹bek poliuretanowych
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– 30, 45, 60 i 90 ppi (porów na cal) wyciêto metod¹ laserow¹ walce o œrednicy
15 mm i wysokoœci 20 mm, których u¿yto jako porowate matryce do formowania. Wstêpne etapy pracy polega³y na wytworzeniu lejnych mas korundowych
oraz okreœleniu ich w³aœciwoœci reologicznych. Nastêpnie przeprowadzono optymalizacjê sk³adu ze szczególnym uwzglêdnieniem dodatków spoiwa i up³ynniacza, tak aby uzyskaæ masê lejn¹ o mo¿liwie du¿ej zawartoœci fazy sta³ej i odpowiedniej lepkoœci, umo¿liwiaj¹cej nas¹czanie g¹bek poliuretanowych. Kolejny etap badañ obejmowa³ dobór optymalnego sk³adu masy lejnej oraz opracowanie technologii jej nanoszenia na g¹bki poliuretanowe.
Masy lejne przygotowano poprzez homogenizacjê poszczególnych sk³adników
(proszek tworzywa korundowego, up³ynniacz i wodê) w m³ynku obrotowo-wibracyjnym. Matryce poliuretanowe nas¹czano poprzez ich kilkakrotne zanurzanie i wyciskanie w przygotowanej masie lejnej. Prawid³owo nas¹czone matryce
wyjmowano z masy lejnej, wyciskano jej nadmiar pomiêdzy obracaj¹cymi siê
walcami, a nastêpnie suszono i wypalano w atmosferze powietrza w temperaturze 1650oC z pó³toragodzinnym przetrzymaniem.
Zgodnie z zaobserwowan¹ wczeœniej tendencj¹, iloœæ masy lejnej pozostaj¹ca
na œciankach g¹bek poliuretanowych po odciœniêciu mala³a wraz ze wzrostem
iloœci wody w masie. G¹bki nas¹czane mas¹ o du¿ej lepkoœci mia³y czêœciowo
zalane pory otwarte. Zwiêkszanie iloœci wody powodowa³o zmniejszenie iloœci
masy pozostaj¹cej na œciankach g¹bek, a tym samym zmniejszenie wytrzyma³oœci wypalonego tworzywa porowatego. Gêstoœæ pozorna i wytrzyma³oœæ
na œciskanie tworzywa zmniejsza³y siê wraz ze wzrostem iloœci wody w masie
lejnej. Odwrotnie proporcjonalnie ros³a natomiast porowatoœæ ca³kowita.
Na podstawie wstêpnych badañ, oceniaj¹c wytrzyma³oœæ, porowatoœæ i jakoœæ
struktury makroporowatego tworzywa korundowego, do dalszych prac wybrano masê lejn¹ o nastêpuj¹cym sk³adzie:
• proszek tworzywa korundowego – 100,0 g;
• woda destylowana – 26,0 g.
Na podstawie tej masy przeprowadzono optymalizacjê technologii otrzymywania makroporowatego tworzywa korundowego, która polega³a na doborze parametrów nas¹czania matryc i wyciskania nadmiaru masy z nas¹czonych g¹bek,
a tak¿e sposobu i parametrów suszenia oraz wypalania. W³aœciwoœci spieczonych próbek tworzywa makroporowatego zamieszczono w tab. 1 (gêstoœæ i porowatoœæ oznaczono metod¹ geometryczn¹). Z zamieszczonych wartoœci wynika, ¿e otrzymano materia³y o porowatoœci ca³kowitej 81 ÷ 90%, które charakteryzowa³y siê wytrzyma³oœci¹ na œciskanie w granicach 0,5 ÷ 5,5 MPa. Z tabeli wynika równie¿, ¿e tworzywo oparte na g¹bce 30 ppi – pomimo zbli¿onej
porowatoœci – cechuje siê najni¿sz¹ wytrzyma³oœci¹ wœród badanych próbek.
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Tabela 1
W³aœciwoœci makroporowatego tworzywa korundowego
w zale¿noœci od rodzaju matrycy
Rodzaj
matrycy
[ppi]

Szacunkowa
wielkoœæ porów
[mm]

Gêstoœæ
pozorna
[g/cm ]

Gêstoœæ
wzglêdna
[%]

Porowatoœæ
ca³kowita
[%]

Wytrzyma³oœæ
na œciskanie
[MPa]

30
45
60
90

0,8 ÷ 1,0
0,6 ÷ 0,8
0,3 ÷ 0,4
0,2 ÷ 0,3

0,39 ÷ 0,51
0,39 ÷ 0,58
0,47 ÷ 0,55
0,65 ÷ 0,74

10 ÷ 13
10 ÷ 14
12 ÷ 14
16 ÷ 19

87 ÷ 90
86 ÷ 90
86 ÷ 88
81 ÷ 84

0,52 ÷ 1,13
2,05 ÷ 2,96
1,72 ÷ 3,15
1,83 ÷ 5,52

Jak to zosta³o pokazane na ryc. 3, otrzymane materia³y s¹ zbudowane z po³¹czonych ze sob¹ s³upków lub œcian, ograniczaj¹cych puste przestrzenie (pory)
w kszta³cie zbli¿onym do kuli lub wieloœcianów. Powsta³a struktura ma charakter otwarty, co umo¿liwia ³atwe jej wype³nienie przez p³ynne media – nawet
charakteryzuj¹ce siê du¿¹ lepkoœci¹. W zale¿noœci od rodzaju zastosowanej matrycy (g¹bki) otrzymano tworzywa o ró¿nej wielkoœci porów – od ok. 0,2 mm
do 1,0 mm. Obrazy mikrostruktury tworzyw w mikroskopie stereoskopowym nie
umo¿liwiaj¹ jednak analizy iloœciowej elementów budowy, co jest bardzo wa¿ne przy opisie i porównywaniu ró¿nych struktur porowatych. W zwi¹zku z tym
prowadzono próby iloœciowego opisu obrazów zg³adów tworzywa w mikroskopie skaningowym (ryc. 4) oraz metod¹ mikrotomografii komputerowej (ryc. 5).

1 mm
30 ppi

1 mm
45 ppi

1 mm
60 ppi

1 mm
90 ppi

Ryc. 3. Obrazy mikrostruktury porowatej tworzywa korundowego
(mikroskop stereoskopowy)
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Analiza stereologiczna obrazów SEM tworzyw makroporowatych pozwoli³a jedynie na obliczenie stosunku objêtoœciowego faz (Vv), który odpowiada porowatoœci ca³kowitej materia³u. Inne parametry zwi¹zane z wielkoœci¹ i rozmieszczeniem porów mo¿na by³o jedynie oszacowaæ.

45 ppi

90 pp

Ryc. 4. Obrazy mikrostruktury porowatej tworzywa korundowego
(mikroskop skaningowy)

Metoda mikrotomografii komputerowej (mikro-CT) zosta³a opracowana w ostatnich latach na bazie – dobrze znanej radiologom – osiowej tomografii komputerowej (CT). Chocia¿ zasada dzia³ania obu tych metod jest identyczna, to jednak
czu³oœæ metody mikro-CT jest znacznie wy¿sza i osi¹ga wartoœci nawet nanometryczne. Umo¿liwia ona nieniszcz¹ce badania wielu ró¿nych obiektów: materia³ów, tkanek, a nawet ma³ych zwierz¹t doœwiadczalnych, przy du¿ej rozdzielczoœci obrazów przestrzennych. Skanery mikrotomograficzne s¹ ju¿ stosowane w wielu dziedzinach, poczynaj¹c od przemys³u spo¿ywczego, poprzez in¿ynieriê materia³ów, in¿ynieriê biomedyczn¹, nauki o ziemi, na ocenie jakoœci
mikroelementów elektronicznych koñcz¹c.
Do badañ tworzyw porowatych u¿yto mikrotomografu komputerowego Skyscan 1072 firmy Skyscan. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e mo¿liwe jest
otrzymanie dobrej jakoœci zarówno obrazów RTG (ryc. 5), jak i przekrojów
2D, z których wybierano obszary do analizy iloœciowej i tworzenia obrazów
przestrzennych 3D. Analiza wstêpnych wyników wykaza³a, ¿e gêstoœci wzglêdne i porowatoœci ca³kowite tworzyw, obliczone metod¹ mikrotomograficzn¹,
dobrze zgadzaj¹ siê z wartoœciami uzyskanymi metod¹ geometryczn¹ (tab. 2).
Tabela 2
Gêstoœæ i porowatoœæ makroporowatego tworzywa korundowego w zale¿noœci od metody badania
Sposób badania

Parametr

Metoda mikro- Gêstoœæ wzglêdna [%]
tomograficzna Porowatoœæ ca³kowita [%]
Gêstoœæ pozorna [g/cm ]
Metoda geoGêstoœæ wzglêdna [%]
metryczna
Porowatoœæ ca³kowita [%]

Makroporowate tworzywo korundowe
próbka 1 próbka 2 próbka 3 próbka 4 próbka 5
37,5
46,3
30,1
24,0
29,4
62,5
53,7
69,9
76,0
70,6
0,84
1,07
0,72
0,55
0,62
33,9
42,0
28,2
21,6
24,3
67,1
58,0
71,8
78,4
75,7
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Analiza mikrotomograficzna umo¿liwia ponadto uzyskanie innych informacji iloœciowych, takich jak: objêtoœæ i powierzchnia materia³u, gruboœæ i iloœæ œcian,
a tak¿e inne, umo¿liwiaj¹ce porównanie ró¿nych struktur porowatych pomiêdzy
sob¹. Podstawowe trudnoœci w interpretacji wyników analizy mikro-CT wi¹¿¹
siê z ustaleniem warunków binaryzacji i ustawieñ innych parametrów obrazów.
Istotny jest tak¿e wybór warunków skanowania i obszarów do analizy.
Dalsze prace nad iloœciowym opisem otrzymanych struktur porowatych trwaj¹,
a ich szczegó³owe wyniki zostan¹ opublikowane po zakoñczeniu badañ.

45 ppi

90 ppi

Ryc. 5. Obrazy RTG mikrostruktury porowatej tworzywa korundowego
(mikrotomografia komputerowa)

Analizuj¹c otrzymane do tej pory wyniki badañ mikrostruktury porowatej materia³ów, do prób infiltracji wybrano tworzywa porowate otrzymane z g¹bek poliuretanowych 45 ppi i 90 ppi, ze wzglêdu na ich odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ
i zró¿nicowanie wielkoœci porów.

3. Poliuretany bioresorbowalne
Do otrzymania poliuretanów z krystalicznych prepolimerów wyd³u¿anych wod¹
u¿yto: poli(å-kaprolaktano)diolu PCL, 4,4`-diizocyjanianu dicykloheksylometanu H12MDI, dilaurynianu dibutylocyny oraz wody destylowanej.
Syntezy wykonano z zastosowaniem metody prepolimerowej z dodatkiem katalizatora – dilaurynianu dibutylocyny, który dozowano do prepolimeru przed jego
krystalizacj¹ [6]. Wyd³u¿anie ³añcuchów prepolimerowych prowadzono metod¹
polikondensacji, wykorzystuj¹c jako œrodek wyd³u¿aj¹cy wodê (2/PCL/w). Aby
ograniczyæ zdolnoœæ do tworzenia pêcherzy w masie poliuretanu w czasie reakcji polikondensacji grup izocyjanianowych z wod¹, reakcjê prowadzono nie
z ciek³ym, ale z krystalicznym prepolimerem. Proces krystalizacji prowadzono
w temperaturach Tk = 7, 22 i 30°C.

KOMPOZYTOWY BIOMATERIA£ KORUNDOWO-POLIURETANOWY

15

Aby oceniæ i porównaæ w³aœciwoœci fizyczne i mechaniczne otrzymanych polimerów, wykonano badania ich cech wytrzyma³oœciowych, a tak¿e oznaczono
wartoœci gêstoœci, twardoœci i zu¿ycia œciernego. Z próby rozci¹gania wyznaczono maksymaln¹ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm, modu³ Younga E oraz odkszta³cenie trwa³e årt. Wszystkie badania wykonano zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
normami. W³aœciwoœci mechaniczne badano za pomoc¹ maszyny wytrzyma³oœciowej INSTRON typu 1115. Gêstoœæ ñ wyznaczono na podstawie pomiaru masy w powietrzu i w wodzie destylowanej. Twardoœæ H wykonano metod¹
Shore’a na skali A i D, a zu¿ycie œcierne ÄV – metod¹ Schoppera.
Poniewa¿ z badañ literaturowych [7] wynika, ¿e struktury krystaliczne trudniej
ulegaj¹ biodegradacji ni¿ amorficzne, badania w³aœciwoœci fizycznych i mechanicznych polimerów wykonano zarówno w stanie krystalicznym, jak i po ich
amorfizacji w temperaturze 60°C przez 1 godz. Jako wartoœci odniesienia zamieszczono w³aœciwoœci polimerów wyd³u¿anych glikolem etylenowym
(2/PCL/EG) i butandiolem (2/PCL/BD).
Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e polimery po amorfizacji cechuj¹ siê
mniejsz¹ gêstoœci¹, poniewa¿ nie zawieraj¹ fazy krystalicznej. Cechuj¹ siê równie¿
wiêksz¹ elastycznoœci¹ (wy¿sza wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, ni¿sze odkszta³cenia trwa³e), mniejsz¹ sztywnoœci¹ (ni¿szy modu³ Younga i twardoœæ) i zdecydowanie wy¿sz¹ odpornoœci¹ na zu¿ycie œcierne ni¿ polimery krystaliczne.
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Ryc. 7. Porównanie wytrzyma³oœci na
rozci¹ganie polimerów krystalicznych
i amorficznych

Ryc. 6. Porównanie gêstoœci polimerów
krystalicznych i amorficznych
krystaliczne
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Ryc. 8. Porównanie odkszta³cenia trwa³ego
polimerów krystalicznych i amorficznych
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Ryc. 9. Porównanie modu³u Younga polimerów krystalicznych i amorficznych
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Ryc. 10. Porównanie twardoœci w skali ShD
polimerów krystalicznych
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Ryc. 11. Porównanie twardoœci w skali ShA
polimerów amorficznych

Porównuj¹c poliuretany wyd³u¿ane wod¹ z wyd³u¿anymi glikolem i butandiolem, mo¿na stwierdziæ, ¿e cechuj¹ siê nieco mniejsz¹ gêstoœci¹ w postaci amorficznej i porównywaln¹ z gêstoœci¹ poliuretanu wyd³u¿anego glikolem (przy
czym gêstoœæ zale¿y od temperatury krystalizacji prepolimeru – ryc. 6). Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie jest najwy¿sza dla polimerów wyd³u¿anych wod¹ po
ich amorfizacji, zaœ najni¿sza, gdy zawieraj¹ fazê krystaliczn¹ (ryc. 7). Poliuretany wyd³u¿ane wod¹ cechuj¹ siê bardzo ma³ym odkszta³ceniem trwa³ym dla
próbek po amorfizacji. W postaci krystalicznej maj¹ odkszta³cenie trwa³e najwiêksze, co jest wynikiem ograniczonej relaksacji w fazie krystalicznej (ryc.
8). Modu³ Younga i twardoœæ jest wyraŸnie wy¿sza zarówno w postaci amorficznej, jak i krystalicznej, przy czym widoczny jest wp³yw zawartoœci fazy krystalicznej na skutek krystalizacji prepolimeru w ró¿nych temperaturach
(ryc. 9, 10, 11). Zu¿ycie œcierne jest nieco mniejsze (i zale¿ne od temperatury
krystalizacji) dla próbek w postaci amorficznej (ryc. 12).
Badania wytrzyma³oœci na œciskanie wykaza³y, ¿e poliuretany wyd³u¿ane wod¹ cechuj¹ siê kilkakrotnie wy¿sz¹ wytrzyma³oœci¹ ni¿ wyd³u¿ane glikolem (ryc. 13).
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Ryc. 12. Porównanie zu¿ycia œciernego
polimerów krystalicznych i amorficznych
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Ryc. 13. Porównanie wytrzyma³oœci na œciskanie polimerów wyd³u¿anych glikolem i wod¹

Badania lepkoœci reaktywnej mieszanki z glikolem etylenowym (2/PCL/EG)
oraz prepolimeru bez œrodka wyd³u¿aj¹cego (2/PCL), prowadzone w funkcji
czasu w temperaturze 100°C za pomoc¹ lepkoœciomierza Brookfield serii
DV-II+Pro, wykaza³y, ¿e mieszanka wyd³u¿ana glikolem etylenowym bardzo
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szybko ¿eluje. Dlatego do celów infiltracji korzystniejsze jest otrzymywanie
poliuretanu metod¹ polikondensacji, gdy¿ mieszanka prepolimeru cechuje siê
lepkoœci¹ na stosunkowo niskim poziomie przez d³ugi czas, co u³atwia infiltracjê wiêkszej iloœci porowatych kszta³tek korundowych w ci¹gu jednego procesu
(ryc. 14).
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Ryc. 14. Porównanie lepkoœci w funkcji czasu dla prepolimeru i mieszanki
wyd³u¿onej glikolem etylenowym (badanie w dniu syntezy)

Obserwacje mikrostruktury polimerów prowadzone przy u¿yciu elektronowego
mikroskopu skaningowego Hitachi S-3500N wykaza³y, ¿e poliuretany cechowa³y siê struktur¹ krystaliczn¹. Widaæ wyraŸnie, ¿e polimer wyd³u¿any glikolem cechuje siê struktur¹ o du¿ych iglastopodobnych sferolitach, natomiast
cech¹ charakterystyczn¹ polimerów wyd³u¿anych wod¹ s¹ kuliste formy sferolitów (ryc. 15).

2/PCL/EG

2/PCL/w

Ryc. 15. Obrazy mikrostruktury poliuretanów
(SEM, powiêkszenie 1200x)
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4. Korundowo-poliuretanowy materia³ kompozytowy
Materia³ kompozytowy otrzymano poprzez infiltracjê makroporowatego tworzywa korundowego biodegradowalnym poliuretanem [8]. Materia³em
wype³niaj¹cym pory ceramiki by³y poliuretany otrzymane metod¹ prepolimerow¹, w których wyd³u¿anie ³añcuchów prowadzono metod¹ poliaddycji (œrodek wyd³u¿aj¹cy – glikol etylenowy) i polikondensacji (œrodek wyd³u¿aj¹cy –
woda). Prepolimer wyd³u¿any wod¹ by³ krystalizowany po wprowadzeniu w pory ceramiki, a przed reakcj¹ z wod¹. W obu metodach w pory ceramiki wprowadzany by³ prepolimer i ju¿ w porach prowadzona by³a odpowiednio: reakcja
utwardzania (w przypadku poliaddycji) oraz krystalizacja, a nastêpnie reakcja
wyd³u¿ania wod¹ krystalicznego prepolimeru (w przypadku polikondensacji).
Przed badaniem wytrzyma³oœci na œciskanie ka¿dy materia³ sezonowano przez
co najmniej dwa tygodnie.
Tak wytworzone kompozyty poddano próbie œciskania za pomoc¹ maszyny
MTS Q/Test 10 oraz przeprowadzono obserwacje mikrostruktury w mikroskopie skaningowym.
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Ryc. 16. Wykresy œciskania makroporowatego
tworzywa korundowego 45 ppi oraz kompozytów 45 ppi-2/PCL/EG i 45 ppi-2/PCL/w
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Ryc. 17. Wykresy œciskania makroporowatego
tworzywa korundowego 90 ppi oraz kompozytów 90 ppi-2/PCL/EG i 90 ppi-2/PCL/w

Krzywe ó–å otrzymane w wyniku œciskania badanych kompozytów maj¹ podobny przebieg. Na pocz¹tku cechuje je wyraŸny prostoliniowy odcinek, po którym materia³ osi¹ga maksimum. Nastêpnie si³a zaczyna wolno spadaæ, po czym
znowu roœnie (ryc. 16, 17). W pierwszym etapie za przenoszenie naprê¿eñ œciskaj¹cych odpowiada ceramika, zaœ po przekroczeniu maksimum ceramika pêka,
a naprê¿enia przenoszone s¹ g³ównie przez poliuretan. Kompozyty otrzymane
w oparciu o tworzywo korundowe 90 ppi (o mniejszej porowatoœci i wielkoœci
porów) cechuj¹ siê wy¿sz¹ wytrzyma³oœci¹ na œciskanie, a charakterystyczne
maksimum wytrzyma³oœci jest mniej zaokr¹glone i wystêpuje przy ni¿szych wartoœciach odkszta³cenia ni¿ w kompozytach na bazie tworzywa 45 ppi.
Zalet¹ ceramiki porowatej infiltrowanej polimerem jest przede wszystkim zdecydowanie wy¿sza wytrzyma³oœæ na œciskanie ni¿ samej ceramiki oraz to, ¿e
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materia³ kompozytowy nie ulega ca³kowitemu zniszczeniu pod wp³ywem naprê¿eñ œciskaj¹cych. Potwierdzaj¹ to uzyskane wyniki badañ, w których wytrzyma³oœæ kompozytów jest ponad szeœciokrotnie wiêksza od u¿ytej do ich wytwarzania ceramiki, niezale¿nie od wielkoœci porów i porowatoœci materia³u. Istotny wp³yw na wytrzyma³oœæ tego rodzaju kompozytów ma tak¿e rodzaj infiltruj¹cego polimeru. Kompozyty infiltrowane poliuretanem wyd³u¿anym wod¹
cechuj¹ siê prawie dwukrotnie wy¿sz¹ wytrzyma³oœci¹ ni¿ infiltrowane poliuretanem wyd³u¿anym glikolem etylenowym (ryc. 16, 17).
Obrazy mikroskopowe mikrostruktury przyk³adowych kompozytów korundowo-poliuretanowych przedstawione na ryc. 18 wykaza³y, ¿e niezale¿nie od rodzaju zastosowanego do infiltracji polimeru, pory s¹ dobrze wype³nione, bez
wyraŸnych pustek i du¿ych pêkniêæ. Widoczne niewielkie szczeliny pomiêdzy
ceramik¹ a polimerem spowodowane s¹ skurczem prepolimeru w trakcie krystalizacji.

Ryc. 18. Przyk³adowe obrazy SEM mikrostruktury kompozytów
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5. Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e mo¿na wytwarzaæ materia³y kompozytowe na podstawie makroporowatej ceramiki korundowej i biodegradowalnych
poliuretanów otrzymywanych z krystalicznych prepolimerów wyd³u¿anych
wod¹ poprzez infiltracjê polimerem porów ceramiki [9].
Próby formowania makroporowatego tworzywa korundowego z zastosowaniem
matryc organicznych w postaci g¹bek poliuretanowych pozwoli³y na otrzymanie tworzywa o du¿ej porowatoœci. Badania wykaza³y, ¿e zarówno sk³ad masy
lejnej, jak i sposób nas¹czania g¹bek maj¹ istotny wp³yw na budowê i w³aœciwoœci fizyczne otrzymywanych tworzyw ceramicznych. Przeprowadzone prace
potwierdzi³y, ¿e wybrana metoda formowania struktury porowatej makroporowatego tworzywa korundowego umo¿liwia otrzymanie powtarzalnej jakoœci
materia³u. Poprzez dobór odpowiednich rodzajów porowatych matryc i sposobów ich nas¹czania korundowymi masami lejnymi mo¿na uzyskiwaæ struktury
o ró¿nej wielkoœci porów i ró¿nej porowatoœci ca³kowitej, a co za tym idzie –
materia³y o ró¿nych w³aœciwoœciach mechanicznych.
Biodegradowalne poliuretany na bazie poli(å-kaprolaktonu) mo¿na otrzymaæ ró¿nymi metodami, które maj¹ wp³yw na ich w³aœciwoœci. Zastosowanie wody
jako œrodka wyd³u¿aj¹cego makrocz¹steczki podwy¿sza wytrzyma³oœæ, twardoœæ i modu³ Younga, a obni¿a gêstoœæ polimeru w stosunku do wyd³u¿anego
glikolem etylenowym. £atwiejsze jest tak¿e wprowadzenie mieszanki prepolimeru w pory ceramiki ze wzglêdu na jej nisk¹ i sta³¹ w czasie lepkoœæ. Bior¹c
pod uwagê zarówno w³aœciwoœci mechaniczne, jak i wzglêdy technologiczne,
do wytworzenia kompozytowego materia³u ceramika-polimer korzystniejsze
jest u¿ycie poliuretanu otrzymywanego z krystalicznych prepolimerów
wyd³u¿anych wod¹.
Obserwacje mikrostruktury otrzymanych materia³ów kompozytowych wykaza³y, ¿e pory ceramiki s¹ dobrze wype³nione polimerem w ca³ej objêtoœci. Jedynie przy wiêkszych powiêkszeniach mo¿na zaobserwowaæ niewielkie rozwarstwienia na granicy ceramika-polimer, spowodowane skurczem materia³u polimerowego podczas krystalizacji.
Na wytrzyma³oœæ kompozytów korundowo-poliuretanowych maj¹ wp³yw zarówno w³aœciwoœci ceramiki porowatej, jak i u¿ytych polimerów. Wraz ze
zwiêkszaniem siê porowatoœci i wielkoœci porów ceramiki wype³nionych polimerem, kompozyty obni¿aj¹ swoj¹ odpornoœæ na naprê¿enia œciskaj¹ce. Wykazano równie¿, ¿e kompozyty infiltrowane poliuretanem otrzymanym z krystalicznych prepolimerów wyd³u¿anych wod¹ cechuj¹ siê prawie dwukrotnie
wy¿sz¹ wytrzyma³oœci¹ na œciskanie ni¿ infiltrowane poliuretanem wyd³u¿anym
glikolem etylenowym. Wprowadzenie w pory ceramiki korundowej poliuretanu
wyd³u¿anego wod¹ nawet szeœciokrotnie zwiêksza wartoœæ wytrzyma³oœci kom-
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pozytu na œciskanie w stosunku do porowatej ceramiki. Dodatkow¹ zalet¹ tego
typu kompozytów jest tak¿e to, ¿e – w odró¿nieniu od ceramiki porowatej – nie
ulegaj¹ ca³kowitemu zniszczeniu pod wp³ywem naprê¿eñ œciskaj¹cych.
Kompozyty korundowo-poliuretanowe (otrzymywane z krystalicznych prepolimerów wyd³u¿anych wod¹) daj¹ nowe perspektywy na u¿ycie ich w medycynie. Wynika to przede wszystkim z zastosowania – jako komponentów do wytwarzania – materia³ów tolerowanych przez organizm, jak równie¿ zdecydowanie wy¿szej wytrzyma³oœci na naprê¿enia œciskaj¹ce i odpornoœci na kruche pêkanie w porównaniu do samej ceramiki porowatej.
W ramach realizowanego projektu bêd¹ kontynuowane prace nad szczegó³owym opisem mikrostruktury materia³ów oraz przeprowadzone zostan¹ badania ich w³aœciwoœci biologicznych.
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COMPOSITE BIOMATERIAL ALUMINA-POLYURETHANE
The purpose of the research consists in obtaining and testing gradient
ceramic-polymer biocomposite. It could be used for design and future production of small joints endoprosthesis (for example: MCP/PIP joints) The
material should fulfill at least three functions which determine the usefulness
of prosthesis: load bearing function, fastening and stabilizing endoprosthesis
to the bone and tribologic function allowing mating with parts of the prosthesis.
Samples of alumina foams were formed by polymeric sponge method using
structural sponges of different pore per inch density. During the mapping
process of alumina foams a 3D structure of interconnected posts was built.
Structures of different size of spaces between posts and differing total porosity can be obtained by the selection of the type of polymeric sponges used.
Degradable polyurethanes based on poly(å-caprolactone)diol and 4,4`diisocyanate dicycloheksymethane were made. As chain extenders two different agents were used: ethylene glycol (EG) and water. Advantage of the
polymer made from water as a chain extender is its long pot-life and low viscosity before curing as well as very good physical and mechanical properties
in comparison to polymer made from EG as a chain extender. The alumina-polyurethane composites are characterized by much higher compressive
strength than alumina foam itself. The compressive strength of the composites
depend mainly on the polymer composition used for the infiltration.
Results show that it is possible to obtain functional alumina-polyurethane
composite, which could fulfill requirements for the material used for manufacturing of joint endoprosthesis.

