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Appendix: Bijdrage RUL betreffende biotesting.

Samenvatting:

In deze eindrapportage wordt een, op sommige punten (tamelijk) gedetailleerd overzicht gegeven van het onderzoek dat is verricht in her kader van
bet lOP-project "Vormgeving van Calciumfosfaat Implantaten"
Er zijn verschillende ~nfasige calciumfosfaten gesynthetiseerd, waarbij
voor de synthese van fluorhydroxyapatiet de snelste en meest economische
syntheseroute is gezocht.
Ten behoeve van de vormgeving van calciumfosfaten is veel aandacht besteed
aan de ontwikkeling van hydroxyapatiet suspensies~ Met de hieruit verkregen
kennis zijn implantaten gevormd d.m.v, slibgieten en lage druk spuitgleten.
Het is gebleken dat extruderen voor implantaten een minder geschikte vormgevingstechniek is.
Verder is aandacht besteed aan her sinteren van vormstukken en een methode
voor regelen van de macro-porositeit en de macro-poriegrootte
Verschillend~ gesynthetiseerde calciumfosfaten en slibgegoten hydroxyapatiet implantaten zijn bij de RUL onderzocht op biologische activiteit.
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i. Algemeen:

Het project is uitgevoerd in samenwerking met de groep biom~terialen van
Professor De Groot van de Rijksuniversiteit Leiden.
De algemene doelstellingen van her project waren:
- Het leren vervaardigen van biokeramische vormstukken met voor biokeramiek
relatief nxeuwe vormgevingstechnieken.
- Het gehruiken en testen ("hlotestinB"j van een aantal calciumfosfaten
zoals msgnesium bevattend whitlokiet en fluor bevattend apatiet

2 Inlelding:

Voor de bereiding van biokeramische vormstukken voor implantatiedoeleinden
kunnem verschillende uitgangsmaterialen worden gebruikt In dit project
hebbe~ wij ons beperkt ~o~ enkele uitgangsmaterialen op basis van calciumfosfa~t. Deze materialen vertonen chemisch grote gelijkenie met de harde
weefsels in her menselijk lichaam en zij zijn d~ardoor her meest compatibel
met deze weefsels.
Het best onderzochte materiaa] uit deze gfoep is her basische calciumfosfaat hydroxyapatiet Ca~0(PO4)6(OH)~. Minder goed onde~zocht en klinisch getest zijn de calciumfosfate~ fluorapatiet Ca~0(PO4)6(F)~ en bet magnesium
bevattende whitloklet Ca(~_x)Mg×(P04)~.
Deze beide laatste calciumfosfaten hebben een andere oplosbaarhei@ dan hydroxy-apatiet. Voor magnesium bevattend whitloklet kan de oplosbaarheid
worden gevarieerd fond die van hydroxyapatiet door de Mg/Ca verhouding te
vari~ren. De op]osbaarheld van hydroxyapatiet kan worden verlaagd door een
deel van de hydroxyl-groepen te ve~vangen door fluor tot Ca~0(PO4)6(OH)z.×F~.
Voor x=2 krijgt men fluorapatiet. Afhankelijk van de toepassing van deze
materlalen kan het wenselijk zijn om de oplosbaarheid op een bepaalde waarde te kunnen instellen.

Voor de vervaardiging van biokeramische vormstukken worden ~ot op hede~
slechts een bepe~kt aantal methoden gebruikt. De meest gebruikelijke methode is her maken van grote blokken poreus of dich~ biokeramiek, waaruit door
mechanisch hewerken kleine vormstukken worden vervaardiBd. Hierbij treedt
een materiaalverlies op tot 90%.
Om dit materiaalverlies te beperken is in dit project getracht biokeramische "near/net shape" vormstukken te vervaardigen met behulp van enkele ke-

ramische vormgevingstechnieken die zowel veel minder bewerkelijk zijn
oo~ reel minder materiaalverlies opleveren, Daarnaast is aandacht besteed
aan de synthese van verschillende ~nfasige calciumfosfaten en aan het introduceren van controleerbare macro-porositeit m.b.v, uitstookbare porievormers.

3. Bereiding verschillende calciumfosfaat-poeders.

3.1 Meest geschi~te syntheseroute.

Fluor en magnesium bevattende calciumfosfaten zijn nlet commercieel verkrijgbaar en men moet deze zelf synthetiseren. Voor de synthese van Mg bevattend calciumfosfaat zijn als uitgangsmaterialen ~-Ca3(P04)2 ~"trocken
reinst"): Mg(HPO~).3H20 (reinst) en MgO Cschwerr reinst), alle van Merck.
gebruikt. Voor de synthese van fluor bevattend apatiet is naast het eerder
genoemde ~-Ca3(PO4)2 gebruik gemaakt van CaF~ (gef~llt rein) en CaCO~ ~zur
Analyse~. ook alle van Merck.
Na bepaling van de Ca, P, Fen Mg gehaltes zijn mengsels gemaakt met de
juiste stoichiomet~ie zodat gewens~e stoffen bij verhoogde temperatuur
d.m.v een vaste-stofreactie gesynthetiseerd konden worden volgens onderstaande reacrievergelijkingen:

(3-x, Ca~(PO~)~ - 2x Mg(HPO4).3H~O + x MgO - 3 Ca(~.~)Mg×(P04)2
~ ~3 Ca~(P04)~ ~ ~x CaF~ ÷ (l-~x) CaCO~ - (l-~4x) H~O

(x+3) H20

Ca~a(PO4)~(og)~.×F~ - (l-~x) CC~

waarbij bij de laatste reactie de benodlgde hoeve~lheid water u~t de lucht
wordt opgenomen.

Voor de synthese van calciumfluorhydroxyapatiet. Ca~o(PO4)6(OH)F, is onderzocht wat de optimale methode is voo~ het mengen van de ui~gangsmaterialen
Er is ge~xperimenteerd met:
- droog mengen in een polyethyleen pot in een Turbula.
- nat mengen/malen in een attritor, gevolgd door sproeidrogen
- nat mengen/malen in een attritor, gevolgd door slibgieten,
Met de verkregen droge poedermengsels en me~ hieruit geperste tabletten is
een reactiesintering bij 920° C in vochtige lucht ui~gevoerd De fasezui-

verheid van het reactieproduct werd vervolgens gecontroleerd met r6ntgendiffractie.
Naast de bovenstaande methodes is als vierde syntheseroute gebruik gemaakt
van spray-roasting van een oplossing met een stoichiometrische verhouding
van de bij de reactie betrokken ionen.
Uit rSntgendiffractle is gebleken dat blj droog mengen en spray-roasting
naas~ apatiet hog aanzienlijke hoeveelheden B-Ca3PO4 aanwez~g zijn, terwijl
bij nat gemengde/gemalen poeders alleen apatiet wordt gevormd met een getinge ~-AI203 verontreiniglng afkomstig van de maalkogels. Het reactlesinceren van geperste tabletten geeft hetzelfde beeld. Bij drooggemengde poeders kan de fasezuiverheid nog aanzienlijk worden verbeterd door de reactiesintertijd ~e verlengen

Alles tegen elkaar afwegend, is geconcludeerd dat nat malen/mengen, gevolgd
door sproeidrogen en react~esinteren van her gesproeidroogde poeder de
snelste en meest economische syntheseroute is, zodat deze methode in dit
project is gebruikt voor de synthese van zowel fluor bevattend apatiet als
voor magnesium bevattend whitlokiet.

3.2 Vervaardiging calciumfosfaten voor ~blotesting~

Om te onderzoeken of fluorapatiet en magnesium bevattend whitlokiet klinische activiteit vertonen is voor de RUL magnesium bevattend whitlokiet, met
0,3 en 0,4 mol magnesium per mol whitlokiet en fluorapatiet met i en 2 mol
fluor per mol apatiet gesynthetiseerd.
Voor biotesting zijn dichte deeltjes, met een deeltjesgrootte tussen 45 en
71 ~m nodig. Deze deeltjes worden met een fysiologische zoutoplossing in de
buikholte van muizen geinjecteerd, waarna wordt onderzocht of er een ontstekingsreactie optreedt. (Voor verdere bijzonderheden zie bijdrage RUL).
De gesynthetiseerde poeders bleken uit poreuze restanten van sproeidrooggranules te bestaan (Zie foto’s 1 en 2). Dichte poederdeeltjes werden verkregen door bet poeder na sproeidrogen eerst iso-statisch tot staven te
persen, waarna deze na reactiesinteren in een schijventrilmolen werden gemalen. De poederfractie met een deeltjesgrootte tussen 45 en 71 pm werd met
een zeeftechniek verkregen.
Uit de "biotesting" van deze poeders is gebleken dat alleen bij magnesium
bevattend whitlokiet geen depositie van gemineraliseerd materiaal plaatsvindt. (Zie appendix). Daardoor is aan dit materiaal in bet vervolg van bet
onderzoek verder geen aandacht meet besteed.

Foto I.

SEM-opname van gesproeidroogd poedermengsel voor reactiesinteren.

Foto 2.

SEM-opname van fluorapatiet na reactiesinteren.
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4. Suspensieontwikkelin~ met hydroxvapatiet van Merck.

4.1. Inleidlng.

Bij het onderzoek naar vormgevxng~technieken voo~ de ve~vaardiging van bio~
keramische vormstukken hebben w~j ons vooral geconcentreerd op de vormgeving van hydroxyapatiet (HA) vanuit een natte fase (suspensie of pasta). ~r
is voor HA gekozen omdat deze stof ~edelijk zuiver en voor een redelljke
prijs commercieel verkrijgbaar is (Merck). Bij de vormgevingstechnieken is
naast extruderen en lage druk spuitgieten vooral aandacht besteed aan slibgieten, omdat slibgieten een eenvoudige vormgevingstechniek is die geen
investeringen in appara~uur vereist.
Verwacht werd dat methodes ontwikkeld met HA slechts een kleine modificatie
zouden behoeven teneinde ze ook geschikt ce maken voor de vormgeving van
fluorapatiet.

Bij vormgev~ng vanui~ een natte fase zijn colloid-chemische elgenschappen
van suspens~es van em~nen~ belang voor de eigenschappen van het uiteindelijke produkt.
Bij slibgieten wordt een suspensie in een poreuze mal ontwaterd, waarbij
zich op de mal een scherf afzet. De snelheid waarmee deze scherf wordt afgezet, de z.g. slibgietsnelheid, is o.a. afhankelijk van de porositeit van
de scherf zelf. Deze is weer afhankelijk van de deeltjesgrootte, vaste-stof
concentratie en van de colloidale eigenschappen van de suspensie.
Een gevlokte suspensie, waarbij de deeltjes zlch in vlokvormige structuren
hebben samengevoegd, zal in dezelfde tijd een dikkere scherf afzetten dan
een niet gevlokte suspensie met dezelfde vaste-stofconcentratie.
De mate van gevloktheid van een suspensie kan geregeld worden met de pH,
een deflocculant of beide.
Vanuit een gevlokte suspensie ontstaat een meet poreuze scherf. Deze zal
tijdens drogen en sinteren meer krimpen, waardoor de kans op scheuren van
het eindprodukt toeneemt.
Bij een te lage slibgietsnelheid bestaat de kans op segregatie en verdampen
van het dispersiemiddel, waardoor een niet homogene scherf ontstaat.
Een goede slibgietsuspensie is dus een suspensie die redelijk snel een homogene scherf afzet en binnen de verwerkingstijd niet verandert.
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4.2 BA af fabriek.

Om een indruk van het poeder ~e verkrijgen is van HA af fabriek eerst een
SEM-opname gemaakt (Zie foto 3) en is meE stikstofadsorptie het BET-oppervlak bepaald
Her poeder blijkt uit aggregaten van zeer kleine deeltjes (< 0,1 ~m) te bestaan me~ een BET-oppervlak van 6~ mZ/g. Met rbntgendiffractie zijn geen
andere fasen aangetoond

Foto 3.

SEM-opname van Hydroxyapatlet van Merck.

4.3 0ri~nterende experimenten met HA af fabriek

Allereerst is een suspensie gemaakt door het poeder m.b.v, een roermagneet
in een vaste hoeveelheid water te dispergeren. Bij de bereiding van de suspensie bleek dat deze hog net goed gietbaar blijft bij een vaste-stofconcentratie van 8 v%. Bij een hogere vaste-stofconcentratie ontstaat een niet
goed gietbare pseudo-plastische suspensie.

Door toevoegen van Dolapix CE64 was het mogelijk de vaste-s~ofconcentratie te verhogen tot ongeveer 24 v%. met behoud van gleteigenschappen. Bij
een pH van ongeveer 7. ~deze stelde zich van nature in), bleek deze suspensie aan bederf onderhevig te z~jn, hetgeen zich na een paar dagen uitte in
een sterke toename van de viscositeit en een sterke geur. Bij verhoging van
de pH tot ongeveer 9 werd dit bederf niet waargenomen
Slibgieten 2 met deze suspensie leverde na lange slibgiettijd plaatjes die
tijdens drogen kromtrekken.
Na deze ori~nterende experimenten is een wat meer systematisch onderzoek
uitgevoerd naar de colloid-chemische en slibgieteigenschappen van HA af
briek.

4.4 Colloid-chemische eigenschappen HA af fabriek

4.4.1 Inleiding

In het nu volgende worden enkele colloid-chemische experimenten beschreven.
waaronder sedimentatie~xperimenten, bepaling van de z~tapotentiaal en de
adsorptie isotherm als functie van de dolaplxconcentracie in HA suspensies
bij pN 9. 10 en ii.
Het doel van de experlmenten was re onderzoeken bij welke pH en dolaFixconcentraties de mees~ stabiele suspensies worden gevormd, zodat voor slibgietexperim~nten suspensies gemaakt kunnen worden met een zo groo~ mogelijke vaste-stofconcentratie.

4.4.2 Enkele achtergronden

In suspensies zijn de vaste-stofdeeltjes onderhevig aan attractle- en repulsiekrachten. De attractiekrachten worden veroorzaakt door de Van der
Waals krachten, De repulsiekrachten worden vaak veroorzaakt door elektrische ladingen aan bet oppervlak van de deeltjes.

I Dolapix CE64 is de handelsnaam van een deflocculant die bestaat uit een
oplossing van het ammoniumzout van een (poly)-acrylzuur. Dolaplx CE 64
wordt in de keramische industrie algemeen als deflocculant toegepmst. De
leverancier is Zschlmmer & Schwarz.
2 Slibgieten werd ultgevoerd in een PVC ring op een plaatje gips. Voor het
gips werd Vigo 60 gebrulkt met een gemiddelde poriegrootte van 1,55 ~m en
een porositeit van 49,1%.
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AIs de Van der Waalskrachten overheersen dan zullen de deeltjes elkaar aantrekken en zo vlokken vormen. Deze vlokken kunnen zich samenvoegen tot conglomeraten. Men spreekt dan over geflocculeerde of (colloid-chemisch) niet
stabiele suspensies.
Als de repulsiekrachten overheersen dan zullen de deeltjes afzonderlijk in
de suspensie blijven bestaan. Men spreekt dan over gedeflocculeerde of
(colloid-chemisch) stabiele suspensies.
Gedeflocculeerde suspensies kunnen bij dezelfde viscositeit meet vaste stof
bevatten dan geflocculeerde suspensies.

Geflocculeerde suspens~es kunnen met behulp van bijvoorbeeld een poly-elektroliet, (bijvoorheeld een oplosbaar zout van gepolymeriseerd acrylzuur)
gedeflocculeerd worden. Her poly-elektroliet adsorbeert aan her oppervlak
van de deeltjes en veroorzaakt een elektrische lading, waardoor de afzonderlijke deeltjes elkaar gaan afstoten. De hoeveelheid geadsorbeerd polyelektroliet bepaalt tot op zekere hoog~e de mate van repulsie en zo de
stabiliteit van de suspensie.
Het is ook mogelijk een suspensle te deflocculeren door de pH op een bepaalde waarde te hrengen. Deze manier van deflocculeren berust ook op elektrostatische repulsie t.g.v, de elektrische lading op her oppervlak van de
deeltjes.
Poly-elektrolieten z~jn over bet algemeen zwakke zuren, waarbij de ionmsatiegraad pH afhankelijk is. Daar de lading aan bet oppervlak van de deeltjes ook pH afhankelijk is, is de adsorptie en de effectiviteit van her
poly-elektroliet ook pH afhankelijk.

De mate van gevloktheid van een suspensie kan bepaald worden met een sedimentatie~xperiment. Hierbij laat men suspensies met hetzelfde volumepercentage vaste stof, maar met bijvoorbeeld verschillende hoeveelheden deflocculant of verschillende pH, sedimenteren. De boogie van bet sediment is
een maat voor de stabiliteit van de suspensie. Omdat in vlokken samengevoegde deeltjes een minder dichte stapeling in bet sediment hebben dan
zonderlijke deeltjes, zal de meest stabiele suspensie her kleinste sedimentvolume geven. Een sedimentatie~xperiment geeft de meest directe informatie over de colloid-chemische stabiliteit van een suspensie, maa~
weken duren.

Naast sedimentatie~xperimenten kan ook de elektroforetische mobiliteit, of
de daarvan afgeleide z~tapotentiaal bepaald worden. Hierbij wordt de bewegingsrichting en bewegingssnelheid van gesuspendeerde deeltjes, in meet
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verdunde ~oestand, in een elektrisch veld onderzocht. Hieruit wordt informatie verkregen over de lading van de deeltjes. Is de z~tapotentiaal nul.
dan is er geen elektrostatische repulsie. De deeltjes zullen elkaar aan~rekken Is de z~tapotentiaal positief of negatief dan is er wel elektrostatische repulsie. De deeltjes zullen elkaar afstoten. De absolut~ grootte
van de z~tapo~entiaal is een indicatie voor de stabiliteit van de .suspensie.

Met behulp van adsorptie isothermen kan bepaald worden hoeveel poly-elektroller aan bet deeltjesoppervlak adsorbeert. Hiermee kan ook een indruk
verkregen worden over de affiniteit van her poly-elektroliet voor het poederoppervlak. Ook kan bepaald worden bij welke hoeveelheid poly-elektroliet
her oppervlak volledig is bezet.
Een adsorptie isotherm wordt bepaald door. na een bepaalde adsorptietijd,
de concen~ratie van een adsorberende stof in het dispersiemedium te meten.
Het verschi] tussen de beglnconcentra~ie en de geme~en eindconcentratie is
de geadsorbeerde hoeveelheid. De eindconcentratie wordt de evenwichtsconcentratie genoemd.

4.4.3 Experimenteel
4.4.3.1Suspensiebereiding
Een hoeveelheid water wordt met 1 m NaOH op pH 9 gebracht. Hierin wordt
langzaam onder voortdurend roeren een hoeveelheid hydroxyapatiet gedispergeerd. Tijdens dispergeren wordt de pH op 9 gehouden. Als al het poeder is
gedispergeerd wordt de suspensie aangevuld met water (ook pH 9), zodat een
suspensie met 20 m% (7,7 v%) ontstaat. Deze suspensie wordt gedurende 3
kwartier gemalen in een alumina kogelmolen met 1 kg alumina kogels bij 50
t.p.m.
Op dezelfde manier worden ook suspensies met pH 10 en pH ii gemaakt.

4.4.3.2 Dolapix oplossingen

i0,00 gram dolapix wordt verdund in 450 gram water en met I m NaOH op pH 9
gebracht. Vervolgens wordt de oplossing met water (ook pH 9) aangevuld tot
500 g.
Op dezelfde manier worden ook pH 10 en pH II oplossingen gemaakt.

ii
De oplossingen bevatten 20 mg dolapix per gram.

4.4.3.3 Sedlmentatie~xperimenten

30 gram suspensie, x gram dolapix oplossing (in stapjes van 1.5 gram oplopend van 0 tot 13,5 g) en 45-x gram water werden gemengd en gedurende i
nacht op een schudtafel geplaatst teneinde een adsorptie-evenwicht te verkrijgen.
Van deze verdunde suspensies werd 15 ml in reageerbuizen gepipetteerd,
waarna deze werden afgesloten en op een trillingsarme plaats werden gezet
om de suspensies te laten sedimenteren.
Op dezelfde manier werd ook een sedimentatle~xperiment uitgevoerd als
functie van de pH zonder dolapix.
Regelmatig werd de vordering van de sedimentatie gecontroleerd Wanneer
deze nlet meer veranderde (ha ongeveer 2 weken) werd de sedimenthoogte bepaald.

4.4.3.4 Adsorptie isothermen

Ongeveer 30 ml van de voor de sediment~tie~xperimenten gemaakte suspensies
werd gedurende 45 minuten bij 18000 tpm gecentrifugeerd. Van het heldere
supernatant werd i0,00 gram (± 0,03 g) afgewogen, met een 1 molair NaOH
oplossing op pH ii gebracht en getitreerd met een 0,i molair HNO3-oplossing. Het titransverbruik tussen pH 8 en 4 werd geregistreerd.
Dit verbruik werd vergeleken met een ijkcurve met bekende dolapixcon~entraties.
Uit de gegevens over de beginconcentratie, de eindconcentratie en de hoeveelheid HA in suspensie werd de adsorptie isotherm berekend.

4.4.3.5 Elektroforetische mobiliteit (Z~tapotentiaal)

Na achterhouden van ongeveer 1 ml werd bet restant van de suspensies gecentrifugeerd bij 18000 tpm. In het heldere supernatant werd een druppel van
de suspensie gedispergeerd waarna de mobiliteit werd gemeten met een Malvern Z~tasizer II. In de elektroderuimtes beyond zich een kaliumnitraat
oplossing van pH 9, I0 of 11 met ongeveer dezelfde geleidbaarheid als de
supernatanten van de suspensies met 45 mg dolapix per gram HA.

r
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4.4.4

Resultmten en discussie

4.4.4.1Sedimentatie~xperimenten

Tabel i geeft de sedimenthoogtes als functie van de dolapixconcentratie bij
verschillende pH. Tabel 2 geeft de sediment hoogtes als functie van de pH
zonder dolapix. De Figuren i en 2 zijn een grafische weergave van deze tabellen.

Tabel 1

Tabel 2

Sedimenthoogtes als functie van

Sedlmenthoogtes

de dolapixconcentratze

als functie v. d. pH

dolapix conc.
(mg dol/g HA)

0
5
i0
15
20
25
30
35
4O
45

susps.
pH 9

susps.
pH i0

susps.
pH 11

pH

Sedim.h.

31,5
27,5
23,5
20,0
18,0
16,0
15,3
14,8
14,5
14,5

26,5
23,3
22,0
20,0
19,8
19,5
19,3
19,0
18,5
17,5

22,0
21,5
21,8
21,8
22,3
22,5
22,0
23,5
23,0
24,0

4,47
5,43
6,26
7,07
7,72
8,45
9,35
10,21
12,06

43,0
42,5
42,0
40,0
38,5
35,0
33,0
28,0
30,0

Sedfmenfhoog(e vs do/op/~ conc.
bl/ pH ~, I0 en 11

In figuur 1 is duidelijk zichtbaar dat de initi~le stabiliteit

4O

van de suspensie afhankelijk is
van de pH. Dit wordt verder vero pH 9

duldelijkt met figuur 2. De stabiliteit van suspensies zonder

O pH ~0

2O

dolapix neemt toe met toenemende
pH. De maximale stabiliteit en
dus de minimale sedimenthoogte
blijkt fond pH ii te liggen en

0

is, bij de op deze manler ultgelO 20 30 40 50

voerde metingen, ongeveer 28 mm.

mg dolopix /g HAP
Figuur i toont dat, hoewel de
Figuur 1

initi~le sedimenthoogte bij pH 9
het grootst is, deze bij dolapix

13
concentraties groter dan 15 mg
per gram HA duidelijk kleiner
wordt dan bid pH i0 en pH ii suspensies

45

Algemeen kan gesteld worden dat
de sedimenthoogtes van HA suspensies tussen pH 9 en ii bij lagere dolapixconcentraties dan 15
mg/g toenemen met afnemende pH en
bij hogere dolapixconcentratles
afnemen bij coenemende pH.
De kleinste sedimenten, ofwel de
10

pH
Figuur 2

meest stabiele suspensies, worden
verk~egen met pH 9 suspe~sies met
dolapixconcentraties ~ussen 35 en
45 mg per gram HA. Deze sedi-

menthoogtes zijn ongeveer 14.5 [~ en dat is minder dan bij pH gestabiliseerde suspensies (28
Opvallend is verder tog dat bij de pH Ii suspensies de sedimenthoog~e, na
aanvankelijk te zijn gedaald, toeneemt met toenemend dolapixgehalte. Dit

kan veroorzaakt worden door een hogere zoutconcenrratle in deze suspensies
door het op pH ii brengen. Hoge zoutconcentraties hebben tot gevolg dat de
repulsiekrachten war afgeschermd worden, waardoor de deeltjes elkaar dichter kunnen naderen. Hierdoor wordt de werking van de attractiekrachten
groter, waardoor er minder stabiele suspensies ontstaan

4.4.4.2 Adsorptie isothermen

In figuur 3 zijn de adsorptie isothermen van dolapix aan HA bij pH 9. [0 en
ii weergegeven
Duidelijk is zichtbaar dat, bij een gelijke evenwichtsconcentratie de hoeveelheid geadsorbeerd dolapix afneemt met toenemende pH.
De affiniteit van dolapix voor het HA oppervlak is niet bijzonder groot.
gezien het felt dat de curves niet eerst langs de ij-as verticaal omhoog
icpen om vervolgens met een knik horizontaal verder te gaan
Als de curves horizontaal gaan ic~en dan is de maximaal te adsorberen hoeveelheid dolapix bereikt. Her oppervlak is volledig bezet. Bij deze curves
is dat nog niet her geval, zodat verwacht kan worden dater tog meet dolapix kan adsorberen dan in her bereik gemeten is. Uit figuur 1 blijkt echter
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dat een grotere geadsorbeerde

Adsorptle Z~otherm von Doloplx CE 6"4
oon HAP blj" pH 9, I0 en II

hoeveelheid dolapix niet of nau-

I0

welijks invloed zal hebben op de
stabiliteit van de suspensies.
De afname van de ~oeveelheid ge+ pH 9

adsorbeerde dolapix bij toenemende pH kan veroorzaakt worden door
de oppervlaktelading van HA. Bij
pH 11 is die negatiever dan bij
pH 9. Omdat dolapix het ammoniumzout van een zwak polyzuur is zal
her bij deze pH’s volledig gedis-

3

evenw conc. (mg/g)
Figuur 3

socieerd en dus negatief.geladen
zijn. Hierdoor zal bet moeilijker
aan het oppervlak adsorberen.
Daarnaast kan ook de ruimtelijke

structuur van het dolapix een rol spelen. Bij lage pH bezit bet molekuul
weinig lading, waardoor bet als een soort kluwen voor zal komen. Bij hoge
pH bezit bet molekuul wel lading, waardoor bet meer als ketens voor zal
komen. Deze ketens bezetten meer adsorptieplaatsen dan de kluwens, waardoor
er minder dolapix kan adsorberen.
Als de sedimenthoogtes en de adsorptie isothermen met elkaar vergeleken
worden blijkt de sedimenthoogte af te nemen met toenemende dolapix adsorptie, hetgeen in overeenstemming is met war wordt verwacht.

4.4.4.3 Elektroforetische m0biliteit

Figuur 4 toont de elektroforetische mobiliteit.
Als de mobiliteiten vergeleken worden met de sedimenthoogtes, zou men~ hoewel de ij-assen anders zijn, dezelfde figuur verwachten. Dit omdat de stabiliteit van de suspensies voor een zeer groot deel wordt veroorzaakt door
de lading van de deeltjes.
Bij bet meten van de sedimenthoogtes kunnen geen fouten gemaakt worden. Bij
het meten van de mobiliteiten zijn meet factoren, zoals zoutconcentraties
en het zeer verdund meten, van belang. Hieruit zouden de verschillen in de
figuren verklaard kunnen wooden, maar ook andere niet bekende factoren kunnen een rol spelen.
Als alleen de curves met dezelfde pH worden vergeleken dan blijkt de vorm
we1 hetzelfde te zijn. Bijvoorbeeld, bij de sedimentatie~xperimenten loopt

15
de curve van pH ii duidelijk omElek~rofore~zkche mobiI/;feif
als func(ie v.d do/op/x cone. b/j" 5 pH’s

hoog bij hogere dolaFix concentraties. Bij de mobil~teitsmetin-

-1.50

gen is dit ook het geval.
De sedimentatiehoogtes n~men bij
pN 9
oH 10

toenemende dolaplxconcentraties
eerst steil en daarna geleidelijk
af. Bij de mobiliteitsmetingen
wordt dit ook gevonden.

-2.50

-3.00
0

I0

20 30 4O 50

C oolooi× (mg/g HAP)
Figuur 4

4.4.5 Conclusies

De voornaamste cussentijdse conclusies die uit deze experimen~en getrokken
kunnen worden zijn:

De meest stabiele suspensies worden verkregen met 35 tot 45 mg dolapix
per gram HA blj pH 9, want deze suspensles hebben het kleinste sedimentvolume.

Met dolapix gestabiliseerde suspensies zijn stabieler dan pH gestabiliseerde suspensies. Dit uit zich in een minimale sedimenthoogte van
14,5 mm bij suspensies van pH 9 met 35 tot 45 mg dolapix per gram HA en
een minimale sedimenthoogte van 28 mm bij suspensies van pH ii zonder
dolapix.

Uit de vorm van adsorptie isothermen blijkt dat de affiniteit van dolapix voor het deeltjesoppervlak van bet poeder niet erg groot is en bovendien afneemt met toenemende pH. Ondanks deze lage affiniteit heeft
dolapix bij pH 9 een goede deflocculerende werking.
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5. Slibgietexperimenten met hydroxyapatiet van Merck.

5.1. Inleiding

Op basis van de gegevens verkregen uit het colloid-chemisch onderzoek is
een gedeflocculeerde suspensle (40 mg dolapix per gram HA: 20 v% HA: pH 9)
gemaakt Met deze suspensie zxjn slibgietexperimenten uitgevoerd in een PVC
ring (5 mm hoog; 36 mm doorsnede) op een plaat gips (Vigo 60), waarmee
slibgegoten plaatjes werden verkregen.
Ti~dens drogen trokken de plaatjes krom. waarbij ze bol werden. Tijdens
sinteren (6 uur; 1300° C) verergerde dit. maar bi~ de mees~e plaatjes eraden geen zichtbare scheuren op. De totale droog- en sinterkrimp bedroeg
37.5% en de porositeit was a.5%.
Her kromtrekken duidt op inhomo~eniteit van de afgezet~e scherf, waarbij de
onderkant van de plaatjes die in direct contact is gewees~ me[ het gips.
meer krim~~ dan de bovenkant. Her omgekeerde verschijnsel, waarbij de bovenkant meet krimpt dan de onderkant, wordt wel waargenomen bij suspensies
met een brede deeltjesgroo~everdeling, waarbij tijdens slibgieten segregatie optreedt. Her kromtrekken wordt dus niea door segregatie veroorzaakt.

B~j slibgieten bestaa~ er theoretisch een lineair verband cussen de toename
van de scherfdikte of afname van de suspensiehoogte (h) en de tweedemachtswortel uit de slibgiettijd (St), vermenigvuldigd met een constante C; de
slibgietconstante.
In formule:
h = C * St

In de constante C zijn belangrijke parameters, zoals de zuigkracht van de
mal (drukverschil), de viscositeit van bet dispersiemiddel en de permeabiliteit van de opgebouwde scherf verwerkt.
Uitzetten van h tegen St, geeft de z.g. slibgietcurve. Deze zou bij een homogene scherfopbouw een rechte moeten zijn, met C als belling. Vindt er
geen homogene scherfopbouw plaats dan zal een afwijking van het lineaire
gedrag in ~t worden gevonden.
Behalve als er segregatle optreedt, is de toename van de scherfhoogte recht
evenredlg met de afname van de suspensiehoogte, zodat tijdens een experiment behalve de scherfhoogte ook de suspensiehoogte in de tijd kan worden
gevolgd.
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Teneinde te onderzoeken of het kromt~ekken van de slibgegoten plaatjes veroorzaakt is door een inhomogene scherfopbouw z~jn met suspensies met verschillende vaste-stof- en dola~ixconcentraties slibgietcurves bepaald.

5.2 Experimenteel

De volgende suspensies, weergegeven mn tabel 3 werden gemaakt.

Tabel 3.
Suspensies t.b.v, bepaling slibg~etcurves.

Suspensie
hr.

i
2
3
4

dol./HA
mg/g

Vastestof
v%

4O
40
15
3,5

17,3
14,2
14,1
14,0

pH

9,0
9,0
9,0
8,9

Van deze suspensies werd 5 ml in een verticale, en aan beide zijden open
glazen cilinder, voorzien van een maatverdeling en geplaatst op een blok
gips, gepipetteerd en de daling van bet suspensieniveau werd als functie
van de tijd geregistreerd. Om de reproduceerbaarheid van de methode te testen werd ieder experiment in triplo uitgevoerd. Hieruit bleek dat per suspensie identieke curves werden verkregen. De reproduceerbaarheid was bijzonder goed.

5.3 Resultaten en discussie

Figuur 5 geeft de slibgietcurves voor de 4 verschillende suspensies weer.
Het is opvallend dat een kleine verandering in suspensiesamenstelling grote
gevolgen heeft voor de slibgietsnelheid.
Verder zijn de curves geheel in overeenstemming met wat werd verwacht, namelijk:
Bij suspensies met dezelfde deflocculatlegraad (suspensie i en 2), neemt de
slibgletsnelheid af met toenemende vaste-stofconcentratie, omdat in dezelfde tijd bij een hogere vaste-stofconcentratie een dikkere scherf wordt afgezet en dsarmee een grotere permeatleweerstand voor het disperslemiddel
ontstaat.
Bij suspensies met eenzelfde vaste-stofconcentratie (suspensies 2,3 en 4),
neemt de slibgietsnelheid toe met afnemende deflocculatiegraad, omdat door
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de steeds slechtere stapeling van

de deeltjes een steeds opener, en
beter

10

SUSD 1

8

~ susp 2

6

o susp 3

perme~erbare scherf ontstaat.

Her belangrijkste dat uit deze
experimenten naar voren komt is

4

dat alle slibgietcurves niec-li-

2

neair zijn en dater dus sprake
moet zion van een niet homogene

C
0

20

40

60

80

scherfo~bouw bij zowel geflocculeerde als gedeflocculeerde sus-

Slibgiettijd ("q’~-c)

pensies.
De afwijking van de lineariteit

Figuur 5

vindt vooral bij ~anvang van bet
slibgietproces plaats Wordt het

Afname van de suspensiehoogte als functie van de 4 slibgiettijd voor 4 verschillende suspensies.

eerste deel van de curves buiten
beschouwing gelaten dan is de
rest van de curves bij benadering

lineair. De curves voldoen dan echter niet meet aan h = C * St, maar aan h

= C1 * Jt + C2.
Wat hiervan de oorzaak is is nie~ bekend, maar verstoppen van potion van
de mal door kleine deeltjes kan een rol spelen.

5.4 Conclusie

De voornaamste conclusie die uit bovenstaande experimenten getrokken kan
worden is dat bet niet mogelijk lijkt tijdens slibgieten met een gipsen
een homogene scherfopbouw te verkrijgen bij gebruik van hydroxyapaclet.
fabriek van Merck.
Een nlec homogene scherfopbouw houdt in dat tijdens drogen en sin~eren een
inhomogene krimp optreedt met kromtrekken en scheuren als gevolg.
De inhomogeniteiten worden waarschijnlijk veroorzaakt door de kleine deelcjes waaruit het poeder bestaat.
Verder is duidelijk geworden dat een hog gietbare, goed gedeflocculeerde
suspensie maximaal 24 v% vasce stof kan bevatten, war voor slihgieten erg
weinig xs. Na slibgieten en sinteren wordt een totale krimp van het vormstuk van 37.5% gevonden. Dit is erg veel. waardoor de kans op scheuren en
kromtrekken ook vrij groot is.
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6. Calclneringsexperimenten met hydroxvapat~et van Merck.
6.11nle~ding
Uit her voorgaande is duidelljk geworden dat her niet mogelijk is d.m.v.
slibgieten met HA af fabriek biokeramische vormstukken te vervaardigen. De
problemen worden waarschijnlijk veroorzaakt doordat het poeder bestaat uit
po~euze agglomeraten van kleine deeltjes en een groot BET-oppervlak heeft.
Mede hierdoor is het niet mogelijk gebleken een suspensie te maken met een
grote volumefractie vaste stof.
Een oplossing voor dit probleem is gevonden door bet poeder eerst te calcineren, waardoor de

deeltjesgrootte toeneemt (de poreuze agglomeraten sinte-

ten dicht) en her BET-oppervlak afneemt.
Met gecalcineerd HA is verder ge~xperimenteerd, waarbi~ de suspensiebereiding, her verouderingsgedrag en wederom her slibgietgedr~g is onderzocht-

6.2 Experimenteel
Verschillende porties HA af fabriek zijn gedurende 0.25: i en 5 uur in
lucht gecalcineerd bij i000° C. De opwarmsnelheid bedroeg i00° C per uur.
Van bet uitgangs- en gecalcineerde materiaal werd met stikstofadsorptie her
BET-oppervlak bepaald. Daarnaast werd van bet uitgangsmateriaal en van bet
materiaal verkregen na 15 minuten calcineren, de porositeit bepaald en wetden SEM opnamen gemaakt.
Om te bepalen of de fasezuiverheid van bet poeder tijdens calcineren nie~
veranderde, werd hoge temperatuur rSntgendiffractie ui~gevoerd.

6.3 Resultaten en discussie

Na calcineren blijkt bet poeder iets hlauw te zion gekleurd. De poederdeeltjes zijn licht aan elkaar gesinterd, maar er is geen harde klont onts~aan.
Metingen van het BET-oppervlak, weergegeven in tabel 4, ~onen een spectaculaire afname, waarbij de verschillen in oppervlak hij verschillende sxntertijden niet relevant zijn, omdat bij de onderste detectiegrens van de apparatuur is gemeten.
Uit deze metingen blijkt dat langer dan 15 minuten calcineren bij I000~ C
bij een opwarmsnelheid van I00° C per uur. nie~ nodig is.
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Tabel 4.
BET-oppervlak gecalcineerd HA
calcineringstijd

(uur)
0
0,25
1
5

oppervlak
(m2/g)
61,8
3,4
2,3
4,3

Uit kwikporosimetrie blijkt dat na 15 minuten calcineren kleine porign
Imaximale aantal bij 0.04 ~m) verdwijnen, terwijl grote pori~n (> I ~m)
blijven bestaan. De kleine potion verdwijnen door her aan elkaar sin~eren
van de deeltjes ~n de vaste-stofagglomeraten. Hierdoor wordt her poeder
minder poreus en gaan de vaste-stofagglomeraten de nieuwe deeltjes vormen.
De grote potion worden gevormd door de ruimtes tussen de agglomeraten

De foto’s 4 en 5 torten resp materiaal voor en na calcineren bij een vergroting van i0.000 maal.
Het blijkt dat hetgeen bij kwikporosimetrie is gevonden hiermee wordt bevestigd. Het poeder verandert van vrij losse vaste-stofagglomeraten met
deeltjes die kleiner zijn dan 0,i Nm in grillig gevormde, min of meet poreuze bollen van ongeveer i0 ~m. De oorspronkelijke kleine deeltjes zijn in
het gecalcineerde materiaal niet meet te onderscheiden.

Foto 6 toont her hoge temperatuur rSntgendiffractogram, opgenomen in zuivere, CO~- en waterdampvrije, lucht. De temperatuursrange is 20 tot II00~ C
Bij kamertemperatuur zijn er geen andere fasen zichtbaar dan apatiet. Het
uitgangsmateriaal is matig kristallijn (kleine kristallen), wat tot uitdrukking komt in war diffuse en bredere lijnen. Het materiaal wordt beter
kristallijn tussen ongeveer 750 en 950° C; de lijnen worden minder diffuus.
Boven 9500 C treden er geen veranderingen meet op. De eindkristalliniteit
is goed (grotere kristallen), wat tot uitdrukking ~omt in heldere smalle
lljnen~ Er treedt in het gemeten temperatuurstraject geen verandering van
het lijnenpatroon op; er worden dus geen nieuwe fasen gevormd.
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Foto 4.

SEM-opname niet gecalcineerd hydroxyapatiet

Foto 5.

SEM-opname gecalcineerd hydroxyapatiet.
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Foto 6.

Hoge temperatuur rSntgendiffractogram van hydroxyapatiet tussen
20 en II00° C. De stippen, links op de foto, geven van boven
naar beneden resp. de temperaturen 20, 250, 500, 750, I000 en
ii00° C aan.

6.4 Conclusie

Uit de calcineringsexperimenten blijkt dat het mogelijk is om op een eenvoudige wijze een NA poeder, best~ande uit agglomeraten van kleine deeltjes, te transformeren in een poeder met tamelijk grote deeltjes.
Voor her gebruikte hydroxyap~tiet is een calcineringstijd van 15 mlnuten
bij i000° C, bij een opwarmsnelheid van i00° C per uur, hiervoor voldoende.
In het verkregen gecalcineerde poeder vinden geen faseversnderingen plmats
en zijn de oorspronkelijke kleine deeltjes niet meet afzonderlijk te 0nderscheiden.
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7. Suspensieontwikkeling met gecalcineerd hydroxyapatiet
7.11nleiding

Nadat gebleken was dat het niet mogelijk is om met niet gecalcineerd hydroxyapatiet een goede slibgietsuspensie te maken, is het onderzoek voortgezeu met gecalcineerd hydroxyapatiet (HAC). Bij her onderzoek naar suspensiebereiding met HAC is na her bepalen van de optimale deflocculantconcentratie, de invloed van een onder- of een overmaat deflocculant en de maaltijd op de deeltjesgrootteverdeling en bet verouderingsgedrag van de suspensies onderzocht.

7.2 Experimenteel

7.2.1 Sedimentatie

Ter bepaling van de optimale deflocculantconcentratie werd een sedimentauie~xperimenu uiugevoerd op de manler zoals in A.4.3.1 is beschreven.
dit experiment werd de pH echter nle~ ingesteld, omdat deze al tussen pH
10.5 en pH 11.5 bleek te liggen.

7.2.2 Suspensiebereiding.

105 g HAC wordt met 45-x g water en ~ g CE 64 overgebracht in een alumina
kogelmolen met een inhoud van I liter en met I kg alumina kogels gemalen
bij 50 cpm. X word~ zo gekozen dat suspensies met 6 en met 12 mg dola~ix
per gram HAC worden verkregen.
Na 2 of 3 uur malen worden de volgende suspensies verkregen.

Susp. hr.

5
6
7
8

dolapix
g
0,63
1,26
0,63
1,26

dol/ HAC
mgig

maaltijd
h

6
12
6
12

2
2
3
3

Na malen worden de suspensies overgebracht in polytheen flesjes en roterend
bewaard.
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7.2.3 Karakterlsering.
De karakterisering bestond uit bet regelmatig meten van de pH en bet meten
van de deeltjesgrootteverdeling en de vaste-stofconcentratie van de suspensiena afloop van alle experimenten.
De deeltjesgrootteverdeling werd bepaald met een Malvern Mastersizer. Hiervoor werd een druppel suspensie verdund in ongeveer 150 ml water waaraan
I0 druppels geconcentreerde dolaplx was roegevoegd.
Het vaste stof gehalte werd gravlme~risch bepaald door een bekende hoeveelheid suspensie ~e drogen bij 1200 C.

7.2.4 Verouderingsgedrag.

Aan de hand van reologlsche metingen en door her bepalen van de slibgietcurves werd bet verouderingsgedrag van de suspensles gevolgd De me~ingen
werden steeds na 0. 24. 48 en 72 uur ulvgevoerd.

De reologische metingen werden uitgevoerd met een Deer Rheome~er met Rheocontrolle~ en X-Y -recorder. waarbij flowcurves werden bepaald van lage
naar hoge afschuifspanning en cerug. Getracht werd de evenwichtsflowcurve
zoveel mogelijk ae benaderen. Uit de flowcurves werden de viscositeitscurves berekend.

De slibgietcurves w~rden zoals beschreven s~aa~ in 5.2 bepasld. Bij deze
geconcentreerde suspensies werd echter niet de afname van de suspensiehoogte, maar de toename van de scherfhoogte in de tijd gevolgd.

7.2.5 Slibgietexperimenten.

Met de suspensies werden tijdens verouderen plaatjes slibgegoten door een
PVC ring met een hoogte van 5 mm en een doorsnede van 36 mm op een blok
gips te plaatsen en hierin 5 ml suspensie te pipetteren. De benodigde tijd
om het oppervlak van de scherf droog te laten vallen werd geregistreerd.
Na drogen en sinteren (2 uur 1200° C; opwarmsnelheid i00° C per uur) van de
plaatjes werd de droog- en sinterkrimp bepaald.
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7.3. Resultaten, waarnemingen en discussie.

7.3.1Sedimentatie.

Uit her sedimentatie~xperim-

50

ent, weergegeven in figuur
6, blijkt dat de kleinste
sedimenten ontstaan bij do-

£ 4O

lapixconcentraties gro~er

~ 3o

dan 4 mg per gram HAC. Er

o

kan vanuit gegaan worden dat

~ 2O

dit de meest stabiele suspensies zijn.

Tabel I geeft een overzicht

0
0

2 4 6 8

10 12

van de pH’s van de verdunde

Dolopix conc. (rag/g)

suspensies gebruikt bij de
sedimentatie~xperimenten.
Uit de tabel blijkt dat de
pH afneemt met toenemende
dolapixconcentratie hetgeen

Figuur 6.
Sedimentatievoltume als functie van de dolapix concentratie.

veroorzaakt wordt door de
toenemende hoeveelheid dolapix in de suspensie.
Dolapix is het a~nonimnzout van een (poly)-acrylzuur en geeft, door de bufferende werklng van het zwak zure ammonium-lon en het zwak basische (poly)acrylaat-ion, oplossingen met een pH van ongeveer 7.
Het in steeds grotere hoeveelheden toevoegen van de relatlef zure dolaplx
oplossing aan de baslsche (pH = 11,4) suspensle heeft een pH daling tot
gevolg.
Ook het adsorberen van het dolapix zelf kan een pH veranderlng veroorzaken,
omdat tijdens adsorberen de suspensie relatief rijker wordt aan ammoni~nionen. Het zwak zure karakter van deze ionen kan een geringe pH-daling tot
gevolg hebben.
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Tabel 5
pH van sedimentatie suspensles

Susp. nr
(mg dol/g HAC)

pH

0
2
4
6
8
i0

ii ,4
ii ,4
II ,3
II ,i
10,9
10,8

7.3.2 Maalgedrag.

Als HAC poeder en water in de kogelmolen worden gemengd, lijkt het alsof
het water door bet poeder wordt opgezogen waardoor er in eerste instantie
een harde klont ontstaat van nauwelijks vochtig poeder en kogels. Tijdens
malen verandert de harde klont eersc in een slijmerige, sterk dilatante
suspensie, die na ongeveer een uur malen verandert in een goed gietbare.
weinlg visceuze, suspensle. Het sterk dilatante gedrag ~s dan ook verdwe-

Een verklaring voor het hierboven beschreven maalgedrag is dat tijdens calcineren een poeder ontstaat van poreuze agglomeraten. Deze zuigenhet dispersiemiddel op, waardoor de effectieve voltm~efractie van bet dispersiemiddel kleiner is dan verwacht mag worden voor suspensies mec niet poreuze
deeltjes, even groot als de agglomeraten. Er oncs~aac een zeer geconcencreerde suspensie met een hoge viscositeit en sterk dilatant gedrag. Tijdens malen worden de agglomeraten gebroken. Hierdoor komt her opgezogen
dispersiemiddel vrij. waardoor de effectieve voltm~efractie van het dispersiemiddel toeneemt. De suspensie wordt minder geconcentreerd, waardoor zowel de viscoslteit als het dilacance karakter minder worden.
Omdat de suspensie minder dilatant wordt, neemc waarschijnlijk ook de maaleffici~ntie toe

7.3.3 pH.

De pH van suspensies v~n nie~ gec~Icineerd HAC zonder toevoegingen bedraagt
direct na malen 6.5 a 7. Die van een suspens~e van gecalcineerd HAC zonder
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toevoegingen I0 a ii. Tijdens calcineren gebeurt er dus meet dan alleen
vergroting van de deeltjes.
Hoge temperatuur r6ntgendiffractie tot ii00 o C heeft uitgewezen dat tijdens calcineren bet HAC fasezuiver blijft, maar eventuele oppervlakteveran~
deringen zijn met deze techniek niet aantoonbaar. Het is mogelijk dat tijdens calcineren de bulk uit HAC blijft bestaan, maar het oppervlak overgaat
in een andere fase. Deze fase kan andere elektrochemische eigenschappen
hebben, waarmee de pH verandering mogelijk kan samenhangen.
Ook is het mogelijk dat bet niet gecalcineerde HAC reststoffen bevatte, die
de pH beinvloeden, maar na calcineren zijn verdwenen.

7.3.4 Suspensie karakterisering.

Tabel 6 geeft de pH van de slibgietsuspensies na verschillende verouderingstijden. Tabel 7 geeft her vaste stof gehalte en de deeltjesgrootte na
malen.

Tabel 6
pH van suspensies tijdens verouderen

Susp. hr.

5
6
7
8

0 uur

24 uur

48 uur

72 uur

10,21
9,88
10,37
]0,15

10,79
10,38
10,85
10,45

i0,93
10,50
10,99
10,51

10,96
10,54

Tabel 7
Vaste stof gehalte en deeltjesgrootte

Susp. hr.
5
6
7
8

massa%

70,19
70,36
70,31
70,30

volume%

44,0
44,2
44,1
44,1

Deeltj esgrootte (~m) oppervlak
m2 /g
dl 0
ds0
0,26
0,26
0,25
0,25

0,75
0,73
0~69
0,66

5,22
4,92
4,99
4,16

3,46
3,54
3,68
3,78

Uit tabel 6 blijkt dat de pH tijdens verouderen toeneemt. Bij suspensies
met hoge dolapixconcentraties (6 en 8) neemt de pH minder snel toe dan bij
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suspensies met lage dolapixconcentraties. Ook hlijkt de initi~le pH van
suspensie met lage dolapixconcentrat~es hoger ~e zijn dan die van suspensies met hoge dolapixconcentraties~
Dit kan weer veroorzaakt worden door een pH-bufferende werking van dolapix.
De maaltijd heeft ook invloed op de pH. LanBer malen veroorzaakt een lets
hogere pH. Dit kan veroorzaakt worden door de toename van her oppervlak
waarop meet dolapix kan adsorheren en een betere verdeling van dolap~x over
het beschikbare oppervlako Deze pH toename is dan een adsorptie effect.

Uit tabel 7 blijkt inderdaad dat de deeltjesgrootte lets afneemt en bet
daaruit berekende oppervlak lets ~oeneem~. Ook is de dolapixconcentratie
tijdens malen van invloed op de uiteindelljke deeltjesgrootte. Hogere dolapixconcentrat~es geven iets kleinere deeltjes.

7.3.5 Reologische metingen

Flowcurves
De figuren 7 en 8 zijn de flowcurves van de suspensie 5 en 6. De suspensies
zljn 2 uur gemalen en bevatten resp. 6 en 12 mg dolapix per gram HA. De
figuren 9 en i0 zijn de flowcurves van de suspensies 7 en 8. Deze zijn 3
uur gemalen en bevatten ook resp. 6 en 12 mg dolapix per gram HAC
Alle suspensies blijken direct na malen in meer of mindere mare dilatant ~e
zijn.
Erfs een dufdelijk verschil fn verouderingsgedrag zichtbaar cussen de suspensies met 6 en 12 mg dolapi× per gram HAC. Bij suspensles met 6 mg dolapix blijkt zich na verloop van tijd een zwichtspanning te ontwikkelen. Direct na malen is deze zwlchtspanning hog nlet aanwezig, maar deze neemt toe
in de tijd. De suspensles worden dan ook minder dilatant.
Zwichtspanningen worden veroorzaakt door netwerken van deeltjes en komen
over her algemeen voor bij inst~biele suspensies. Het toenemen van de
zwichtspanning in de tijd is een indicatie voor de toename van de instabiliteit van de suspensie.
Bij suspensies met 12 mg dolapix komen geen zwichtspanningen voor. Deze
zijn stableler dan suspensies met 6 mg dolapix. Tijdens verouderen worden
ze blj hogere afschuifsnelheden dilatanter. Bij lagere afschuifsnelheden
veranderen ze nauwelijkso
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De suspensles die 3 uur zijn gemalen blijken minder dilatant ~e zijn, dan
de suspensies die 2 uur zijn gemalen. Dit kan een aanwijzing zljn voor
kleinere deeltjes na 3 uur malen, want over her algemeen treedt dilatant
gedrag bij suspensies met gro~ere deeltjes bij lagere afschuifsnelheden op
Voor alle suspensies geldt dat. als de afschuifsnelheid maar groot genoeg
¯ s, er uiteindelijk dilatant gedrag optreedt.

Viscositeitscurves.

De figuren ii t/m 14 geven de met de figuren 7 t/m I0 overeenkomende viscoslteitscurves weer.
Uit de curves blijkt dat de suspensies direct na malen in her lage afschuifsnelheidsgebied pseudo-plastisch en in her hogere afschuifsnelheidsgebied dilatant zijn. Her pseudo-plastische gedrag is bij de flowcurves
nlet goed zichtbaar. Bij suspensies met 6 mg dolapix per gram HAC neemt de
viscositeit tijdens verouderen sterk toe. Tevens blijkt bet dilatante gedrag in bet gemeten afschuifsnelheidsgebied te verdwijnen.
Bij suspensies met 12 mg dol~pix per gram HAC neemt tijdens verouderen de
vlscositelt niet sterk toe. Deze suspensles worden bij hogere ~fschuifsnelheden echter dilatanter.
Suspensies die 3 uur zijn gemalen blijken lets minder visceus te zijn dan
suspensies met dezelfde dolapixconcentraties die 2 uur zijn gemalen.

Het toenemen van de vxscositeit tijdens verouderen wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door het toenemen van her aantal vlokken in de suspensie. Hierult blijkt ook dat de suspensles met 6 mg dolapix per gram HAC niet zo stabiel zijn als ze in eerste instantie lijken. Het toenemen van het dilatante
gedrag bij de suspensles met 12 mg dolapix per g HAC hij hogere afschuifsnelheden kan een a~nwijzing zijn voor stabieler worden van de suspensxe.
Het blljkt zelfs dat bij deze suspensies de viscositeit tijdens verouderen
~ets afneemt.
Dat de suspensies direct gemeten na 3 uur malen een iets lagere viscositeit
en een wat minder dilatant karakter hebben, kan een aanwijzing zijn d~t na
3 uur malen bet dolapix beter verdeeld is dan na 2 uur malen. Ook neemt de
deeltjesgrootte na 3 uur malen iets af, m~ar deze afname is te gering om de
verschillen duidelijk mee te kunnen verklaren.
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7.3.6 Slibgiet experimenVen.
Slibgietcurves

De figuren 15 t/m 18 geven de boogie van de scherf als functie van de wortel uit de slibgiettijd.
De suspensies met 6 mg dolapix per gram HAC vertonen, als ze verouderen,
duidelijk een toename in de aangroeisnelheid van de scherf. De grootste
verandering vindt plaats tussen 0 en 24 uur verouderen. Deze toename van de
aangroeisnelheid moet veroorzaakt worden door her beter permeabel zijn van
een scherf die ontstaat uit een geflocculeerde suspensie. Dit is weer een
bevestiging voor her. tijdens verouderen, instabieler worden van de suspensies met 6 mg dolspix per gram HAC.
Bij de suspens~es met 12 mg dolapix per gram HAC verandert de aangroeisnelheid nauwelijks Deze suspensies verronen als gevolg van verouderen geen
sterk veranderend slibgietgedrag.

Zoals op pagina 16 al is gezegd:
Theoretisch is de scherfhoogte h recht evenredig met de tweedemachtswortel
kit de slibgiettijd Jt vermenigvuldigd met een conscanre, de slibgietconstante CI.
h

= C| * St

In de figuren 15 t/m 18 zou dit rechte lijnen moeten geven.
Het is daarom opvallend dat de curves van de suspensies, gemeuen direct na
malen, lijken te bestaan ui~ twee sEukken van rechte lijnen waardoor een
knik in de curve ontstaat. Bij de suspensies met 6 mg dolapix per gram HAC
vervaagt de knlk in de curve tijdens verouderen en gaat de curve over in
een kromme. Bij de suspensies met 12 mg dolapix per gram HAG blijft de knik
tijdens verouderen bestaan.

De knik in de curve wordt veroorzaakt door een verandering in de permeabiliteit tijdens het opbouwen van de scherf. In bet eerste steile gedeelte
van de curve is de scherf beter permeabel dan in het tweede vlakkere gedeelte. De knik tussen deze twee gedeeltes treedt bij ~lle metingen op tussen een scherfhoogte van 5,5 en 7 mm en alleen bij stabiele suspensies.
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De verandering van de permeabiliteit kan veroorzaakt worden door lo~aal
flocculeren van de suspensie onder invloed van calcium en sulfaat ionen,
afkomstig uit de gipsen slibgietmal.
De scherf die dan ontstaat is opgebouwd uit vlo~ken met vrij grote tussenruimtes. Dit heeft een relatief goed permeabele scherf tot gevolg.~
Dat de pe~meabiliteit vrij plotseling en bij ongevee~ dezelfde scherfhoogte
kleiner wordt, kan worden verklaard door aan te nemen dat de flocculerende
werklng van de calcium en sulfaat ionen zich slechts tot een bepaalde afstand in de scherf en suspensie uitstrekt. Voorbij die afstand is de suspensie nlet meet gevlokt, waardoor de pakking van de scherf dichter wordt.
De totale scherf bestaat dus uit een meet en een minder poreus gedeelte,
met daartussen een overgangsgebied.
De suspensies met 6 mg dolapix per g~m HAG die 24 uur of langer zijn verouderd ve~tonen geen duldelijke knlk in de curve. Deze suspensies zijn immers ~i gevlokt zijn.
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7.3.7 Droogvaltijd slibgegoten plaatjes.

Tabel 8 geeft een overzicht van de tijden die zxjn gemeten tussen het vulfen van de ringen en het droogvallen van her oppervlak van de ontstane
scherf.

Tabel 8: Droogvaltijden slibgegoten plaatjes in minuten

Susp.nr
5
6
7
8

0 Hut

24 uur

48 uur

2’30"
2’30"
3’00"
4’00"

1’ 10"
2’20"
1 ’40"
3’40"

1’00"
1’55"
1’05"
3’05"

72 uur

1 ’35"

* Deze suspensies waren na 72 uur verouderen ue vxsceus
om vlakke plaatjes te gieten.

Bij alle suspensies worden de droogvaltijden korter naarma~e de suspensies
langer verouderen. Suspensies die 3 uur zijn gemalen hebben een langere
droogvaltijd dan suspensies die 2 uur zijn gemalen. Ditzelfde geldt ook
-voor suspensies die meet dolapix bevatten t.o.v, suspens~es die minder dolapix bevatten, maar even fang zijn gemalen.
Ook deze verschijnselen zijn weer terug te voeren op de stabiliteit van de
suspensie en de daarmee samenhangende permeabiliteit van de scherf.
De hoogte van de scherf is altijd minder dan 5 mm. Als dit vergeleken wordt
met de slibgietcurves dan is dat in bet eerste steile gebied voor de knik.

7.3.8 Droog- en sinterkrimp.

In Tabel 9A staan de dimensies van de plaatjes na drogen en in Tabel 9B de
dimensies na 2 uur sinteren bij 12000 C vermeld. In de tabel staat "d" voor
doorsnede en "h" voor hoogte.
De echte krimp als gevolg van drogen is niet te bepalen, omdat de dlmensies
van de natte scherf niet gemeten kunnen worden.
Tabel 10 geeft de krimp als percentage van de droge dimensies na sinteren.
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Tabel 9A: Dimensies plaatjes in mm na drogen.
Susp. nr.

5

0 uur
d
h
35,6
35,6
35,6
35,6

6
7

8

4,15
4,0
3,85
3,8

d

24 uur
h

35,6
35,6
35,5
35,6

4,35
4,1
4,15
3,8

48 uur
d
h
35,5
35,6
35,6
35,6

4,9
4,2
4,4
3,85

72 uur
d
h

35,6 4,15

Tabel 9B: Dimensies plaatjes in mm na sinteren.

Susp. hr.
5
6
7
8

0 uur
d
h
31,3
31,3
31,3
31,3

3,55
3,45
3,35
3,3

24 uur
d
h
30,9
31,4
31,0
31,6

3,8
3,55
3,6
3,35

48 uur
d
h
30,9
31,5
30,9
31,6

4,2
3,65
3,75
3,4

72 uur
d
h

31,7 3,7

Tabel I0: Sinterkrimp in %.

Susp. nr.

5
6
7
8

o uur
d
h
12,1
12,1
12,1
12,1

14,5
13,8
13,0
13,2

24 uur
d
h
13,2
11,8
12,7
11,2

12,6
13,4
13,3
11,8

48 uur
d
h
13,0 14,3
ii ,5 13,0
13,2 14,8
11,2 Ii ,7

d

72 uur
h

ii ,0 10,8

Na sinteren bleken alle plaatjes bol te zijn geworden met schuine zijkanten Dit is veroorzaakt door meet krimpen van de kant die met her gips in
aanraking is geweest.
Door dit kromtrekken was na sinteren niet mogelijk de dimensies nauwkeurig
te meten, zodat in de waarden voor de sinterkrimp vrlj grote fouten kunnen
voorkomen. Algemene trends zijn echter wel aan te geven.
Het blijkt dat door verouderen de sinterkrimp bij gebruik van stabiele suspensies afneemt en bij de instabie]e suspensies toeneemt. De sinterkrimp is
bij stabiele suspensies kleiner dan bij instabiele suspensies.
Na drogen geven stabiele suspensies minder dikke scherven dan instabiele
suspensies. De scherfdikte neemt voor alle suspensies toe met toenemende
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verouderingstijd. De toename van de scherfdikte is bij stabiele suspensles
echter minder groot dan bij instabiele suspensies.

7.3.9 Sedimenthoogte in gipswater.

Omdat er tijdens de voorgaande experimenten het vermoeden is gerezen dat de
suspensies flocculeren als ze met gips in aanraking komen werd bet volgende
experiment uitgevoerd.

Een schepje gips werd gedurende een half uur met water geroerd en vervolgens gefiltreerd.
2 ml van suspensie 8 (de meest stablele) werd met 13 ml gipswa~er in een
reageerbuis gehomogeniseerd, waarna de suspensie kon sedimenteren. Als referentie werd 2 ml van de suspensie verdund in 13 ml water.

Na een aantal dagen sedimenteren bleek het sediment volume van de in glpswater verdunde suspensie 2,5 maal zo groot te zijn dan die van de in water
verdunde suspensie.
De calcium en sulfaat-ionen laten een stabiele HAC suspensie inderdaad
flocculeren.

7.4. Conclusies.
Uit een sedimentatie~xperiment blijkt dat verdunde suspensies met meet
dan 4 mg dolapix per gram HAC de kleinste sedimentvolumes geven en daarom
geacht worden bet meest stabiel te zijn.
Geconcentreerde suspensies met 6 mg dolapix per gram HAC hlijken echter
tijdens verouderen minder stabiel te worden en daardoor te flocculeren.

Het in een kogelmolen maken van een 70 massa% HAC suspensie is mogel~jk,
hoewel dit door het poreuze karakter van bet gecalcineerde HAC-poeder in
eerste instantie wat moelzaam gaat.

Zowel langer malen met evenveel dolapix als evenlang malen met meet dolapix resulteert in een iets kleinere deeltjesgrootteverdeling.
Suspensies die 3 uur zijn gemalen slibgieten daarom lets langzamer dan
suspensles die 2 uur zijn gemalen.
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Suspensies met 6 en met [2 mg dolapix per gram HAC ver~onen direct na
malen, zowel met reologische als met slibgletexperimenten geen grote verschillen gevonden. Ze lijken alle stabiel,
Grote verschillen treden echter opals de suspensies verouderen.
Deze verschillen zijn terug ~e voeren op bet flocculeren van de suspensies met 6 mg dolapix per gram HAC.
De eigenschappen van de suspensles met 12 mg dolapix per gram HAC veranderen tijdens verouderen nauwelijks. Ze blijven stable1.

Voor het maken van een dik vormstuk (dikker dan = 7 mm) kan. 1.v.m de
slibgiettijd, bet best een instabiele suspensie gebruikt worden. Voor het
maken van een dun vormstuk een stabiele.

In de slibgietcurves van stabiele suspensles bevindt zich een merkwaardige knik, die veroorzaakt wordt door een plotseling veranderen van de permeabiliteit van de scherf. Deze verandering kan veroorzaakt worden door
lokaal flocculeren van de suspensie o.i.v calcium en sulfaat-ionen afkomstig uit her gips

Een stabiele suspensle in contact met gips flocculeert. Dit xs aangetoond
met een sedimentatie~xperiment waarin het sedimentvolume van een stabiele, in gipswater verdunde, suspensie 2,5 maal zo groot te zijn dan bet
sedimentvolume van dezelfde suspensie verdund in water.
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8. Sllbgieten van vormstukken.

8.I Inleiding
Met de ontwikkelde geconcencreerde HAC-suspensie zijn verschillende massieve en holle vormstukken slibgegoten, vari~rend van kleine gehoorbeentjes
tot een imitatie van een "hondekluif" waarbij het slibgieten in splitsbare
gipsen mallen plaatsvond, i.p.v, op een plaat glps zoals bij plaatjes.
De gipsen mallen werd~n vervaardigd door een positief van het uiteindelijke
vormstuk (van kunststof of messing) voor de helft te bedekken met een ontluchte giFsslurrie. Na uitharden werd de bovenkant van de mal ingesmeerd
met een anti-plakmiddel ~een mengsel van zeep en olie~, waarna de andere
helft van de mal. voorzien van een vulopening, erop werd gegoten. Wederom
na uitharden werd bet posi~ief verwljderd. Bij de vervaardiging van het
positief werd rekening gehouden met de te verwachten droog- en sinterkrimp.
Holle vo~mstukken werden vervaardigd door de mal met suspensie te vullen en
na een bepaalde tijd leeg te gieten Massieve vormstukken werden vervaardigd door de mal ~e vullen en te verbinden met een suspensiereservoir. Zodra het suspensieniveau in her reservoir niet meer daalde, werd het slibgieten be~indigd=
Op de vervaardiging en karakterisering van enkele vormstukken zal in het
volgende nader worden ingegaan.
"Hondekluif"

Om ce onderzoeken of het mogelijk was om met een stabiele HAC-suspensie een
grooc, massief of hol vormstuk met ingewikkelde vorm te slibgieten werd
gekozen voor een replica van een hondCkluif
Voor deze Ingewikkelde vorm werd gekozen om de tijd te bepalen die een
scherf in een mal moet drogen om hanteerb~ar te zijn. Bij te korte tijden
is de scherf te nat en vervloeit bij a~nraken. Bij te lange droogtijden
echter krimpt de scherf te reel en trekt zichzelf vast in de mal en
scheurt. (Zie fig 19 Bij de pijlen krimpt de scherf zichzelf vast).
De optimale droogtijd bleek bij een gesloten ma] een half uur te bedragen.

Deze experlmencen diende cevens ter verificatie van de slibgietcurves (zoals beschreven in hoofdstuk 7.) voor war betreft de slibgietsnelheid en of
er bi~zondere verschijnselen waar te nemen waren bij scherven dikker dan 7
mm.(knik in slibgietcurves~.
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De dikte van de opgebouwde scherf
in de tijd kwam inderdaad redelijk
overeen met hetgeen gevonden bij de
slibg~e~curves.
Bij massieve vormstukken werd ns
sin~eren (i uur 1200° C) een losgescheurd oppervlaktehuidje gevonden
met een dikte van ongeveer 5 mm.
Met kwikporosimetrie werd gevonden
f~guur 19.
Schemat~sche weergave van mal voor
~hondeklu~f~.
Bij de pijlen krimpt het vormstuk
vast.

dat dit huidje een grotere porositeit en gro~ere gemiddelde poriegrootte had dan het binnenste van
bet vormstuk.
Hieruit blijkt dat het niet moge-

lijk is om een dik vormstuk te slibgieten met een s~abiele HAC-suspensxe.
Bij her gebruik van een instabiele suspensie creedt dit verschijnsel niet

op.
Gehoorbeentje

Figuur 20 is een sterk vergrote weergave van een gehoorbeentje, dat bij
mensen wordt geimplanteerd, nadat bij een ontsteking in bet middenoor de
natuurlijke gehoorbeentjes zijn verwijderd.
De maximale lengte, hoogte en
b~eedte zijn in werkelijkheid resp.
6, 1.5 en 1.5 mm en de (gesloten)
porositeit is tussen 0 en 4%.
Momenteel worden deze gehoorbeentjes uit een blok dicht keramiek
gefreesd, hetgeen leidt tot hoge
produktiekosten en een aanzienlijk
materiaalverlies.
Bij sllbgieten van een dergelijk
kleine vormstuk bleek het niet mogelljk de mal tot in de kleine hoeken te vullen, zodat voor een grotere vorm gekozen moest worden.
Een oplossing voor dit probleem
figuur 20.
Sterk vergrote weergave van een biokeramisch gehoorbeentje.

werd gevonden door een mal te maken
in de vorm van een balk met op de
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lange ribben de vorm van de gehoorbeentjes. Bij een juiste sllbglettijd kan
precies genoeg scherfdlkte worden verkregen en kunnen vele gehoorbeentjes
door een simpele zaagtechnlek uit de helle balk worden gemaakt.
De porositelt bleek na 4 uur sinteren op 1250° C minder dan 4% te bedragen.

Staafjes.
Veer implantatiedoeleinden in proefdieren zijn van o.a. HAC massieve dichte
staafjes sllbgegoten met een diameter van 2 mm. Ook hierbij bleek het vullen van de mal het grootste probleem te zijn. Bij de conventionele techniek
bleek er in her staafje een open kanaaltje over te blijven.
Dit probleem we~d opgelost door een splitsbare poreuze alumina mal te gebruiken met een, aan beide zijden open, kanaal op de scheiding van de twee
helften. Met een injectlespuit werd suspensie door het kanaal geperst totdat deze verstopt raakte. Hierna werd de druk ep de injectiespuit hog enige
tijd gehandhaafd.
Met deze technlek, eigenlijk een combinatle van drukslibgieten en crossflow filtratie, werden staafjes gemaakt die na sinteren (4 uur; 1250° C)
minimaal 95 % dicht bleken te zljn.

Op dezelfde manier werden staafjes slibgegoten van S-calciumfosfaat.
Her ~-calciumfosfaat, ook een poeder met zeer kleine deeltjes, werd zonder
verder onderzoek, op dezelfde manier als hydroxyapatiet verwerkt tot een
goed sllbgietbare 70 m% suspensies.
Hiermee werd aangetoond dat bet mogelijk was om de suspensiebereidlngswijze
veer hydroxyapatiet toe te passen op andere calciumfosfaten.
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9. Andere vormgevin~stechnieken.

In dit hoofdstuk zal kort aandacht worden besteed aan extruderen en lage
druk spuitgieten.
Deze twee methodes wijken t.o.v slibgieten niet alleen af in de m~nier van
vormgeven, maar vooral in de pasta/suspensiesamenstelling. Deze bevatten
voor extrusie en lage druk spuitgieten veel organisch materiaal dat als
bindmiddel dienst doet. Dit organisch materiaal dient, alvorens te sinteten, uitgestookt te worden, waardoor er een grotere slnterkrimp optreedt.
of in het vormstuk extra, niet gewenste, porositeit geintroduceerd kan worden.

9.1 Extruderen.
Bij extruderen zijn de pastasamenstelling, de mengtijd van de pasta, de
vorm van de matrijs en bet drooggedrag belangrijke procesparameters.
Tijdens dit onderzoek zijn met 4 verschillende matr~jzen extrusiecurves
~extrusiesnelheid vs extrusiedruk) bepaald met tal van verschillende pastasamenstellingen en pastamengtijden
De metingen werden uitgevoerd met een Instron tafelmodel trek/drukbank. Met
de "beste" ma~r~js, d.w.z de matrijs die de grootste drukverandering geeft
bij een verandering van de extrudaatsnelheid, werden mass,eve staafjes geextrudeerd.
Met deze staafjes werden droogexperimenten uitgevoerd.

Voor het uitvoeren van de droogexper~menten werd uiteindelijk gekozen voor
3 pasta’s met HA3-gehaltes van 50. 57.5 en 61.25 m% met 12 m% methylcellulose4 als bindmiddel en 0.5 m% zusoplast5 als smeermiddel. (Massapercentages op waterbasis.) Bij HA-gehaltes groter dan 61.25 m% is geen cons~stente pasta meet te vormen.
Bij gebruik van een "Z-blade mixer" bleek de optimale mengtijd van de pasta’s tussen 3 en 8 minuten te liggen. Bij langere mengtijden werden de pasta’s te plakkerig.

3Niet gecalcineerd hydroxy~patiet van Merck.
4Methylcellulose A4M van Zschimmer & Schwarz.
5Zusoplast is een plantaardige olie. De leverancier
Schwartz.

is Zschin~ner &
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Extrusiedruk ais lunctie van de
extrusiesnelheid voor 3 pasta’s

De beste extrusieresultaten werden verkregen met een van 37 mm
naar 8,5 mm. over een afstand van
25 ram, conisch toelopende matrijs, met daaraan een cylindervormlg stukje met een lengte van
4 mm en een inwendige diameter
van 8.5 mm.
Toename van de vaste-stofconcentratie leidde tot een signifi-

0
0

50
100
150
~00
Extrusiesnelheid (cm/min)

cante toename van de benodigde
extrusiedruk. Voor vastestof gehaltes van 50 57.5 en 61.26 mZ

F~guur 21.

werd bij een extrudaatsnelheid
van 200 cm/min een gemiddelde extrusiedruk van resp 1.18: 2,16 en

3.72 MPa bereikt.(Zie fig. 21)
Bij lage extrusiesnelheden loopt de pasta schoksgewijs door de matrijs D1t
wordt veroorzaakt door een spanningsrelaxatie tot onder de zwichtspann~ng.
De curves zijn daardoor in her lage snelheidsgebied, welke voor het aanmaken van vormstukken overigens niet interessant is, minder betrouwbaar.

Bij drogen van ge~xtrudeerde staafjes op een rollerbank is gebleken dat
deze tordeerden en dater scheuren ontstonden in radiale en axiale richting, afhankelijk van de vaste-stofconcentratie. Geconditioneerd drogen in
een klimaatkast (zonder rollerbank ) gaf wat minder scheuren, maar liet de
staafjes kromtrekken.
Door de staafjes, in filtreerpapier gewikkeld, op een rollerbank te drogen,
werden enkele defectvrije vormstukken verkregen.
Her drooggedrag is ook bestudeerd met een pasta bestaande uit 6 m% methylcellulose en 70 m% gecalcineerd hydroxyapatiet. Hieruit bleek dat, ondanks
de hogere vaste-stofconcentratie, er weinig verbeteringen optraden. Om defecten zoveel mogelijk te voorkomen was drogen op een rollerbank, met in
filtreerpapier gewikkelde vormstukken hog steeds noodzakelijk.

Bij drogen van de vormstukken bleek er een verschil te ontst~an tussen de
axiale en radiale droogkrimp, hetgeen het scheuren kan verklaren. De droogkrimp varieerde van 5,4 tot 14,8 in de radiale richting en van 11,4 tot
12,6 in de axiale richting, afhankelijk van de pastasamenstelling.

A&

De sinterkrimp was in de axiale en radiale richting gelijk en varieerde van
21 tot 27%, ook afhankelijk van de ~stasamenstelling.
Na sinteren warden vormstukjes verkregen die 77 tot 92 % dicht waren.

De voornaamste conclusie die uit deze experimenten getrokken kan w~rden is
dat door het verschil in radiale en axiale droogkrimp bet moeilijk is om
d.m.v, extruderen defectvrije vormstukken te vervaardigen, zodat deze methode minder bruikbaar lijkt.

9.2 Lage druk spuitgieten (LPIM)

9.2.1 Inleiding.

Er bestaat een snel groeiende interesse ~n spuitgieten van keramische vormstukken. Spuitgieten is econom~sch interessant vanwege de mogelijkheid seriematig kleine vormstukken met een ingewikkelde vorm te produceren met
reproduceerbare afmetingen. De productiesnelheden zljn over bet algemeen
zeer hoog in vergelijking met andere methoden, daarnaast is achterai mechanisch bewerken over hat algemeen niet nodig.
Hat nadeel van bet spuitgietproc~d~ is de grote hoeveelheid bindmiddelen
die in de keramische dispersie wordt gebruikt. Een typische samenstelling
van zo’n dispersie bevat 30 tot 40 vol% paraffine als bindmiddel. Daze
bindmiddelen moeten verwijderd worden alvorens bet sinterproces baginu,
hetgeen vaak een langdurige en gecomyliceerde methode vereist Daarnaast
kunnen toxische stoffen die bij hat uitbranden van deze bindmiddelen vrijkomen een bezwaar zijn.
Om deze bezwaren wag ce nemen ~s een lage druk spuitgiatmethode ontwikkeld
op basis van de thermische-gelatie eigenschappen van cellulose-polymeren.
Een voorbeeld hiervan is Agar-agar en hat derivaat hiervan agarose. Deze
stoffen zijn polymeren opgebouwd uit de suikermolekulen galactose. Ze lossen op in warm water en geleren tijdens afkoelen waarbij door zelf-condensatie een stijf netwerk van polymeerketens ontstaat met daarin holten waarin bet water wordt vas~gehouden
Twee belangrijke parameters voor bet LPIM zijn de reologische e~genschappen
van de water~ge suspensie en de sterkte van bet ontstane gel.
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9.2.2 Experlmenteel.
Voor de experimenten is gebruik gemaakt van met dolapix gestabiliseerde
suspensie van gecalcineerd hydroxyapatiet van Merck (31,4 v%). Als bindmiddel werd agarose van Serva, EEO kwaliteit, gebruikt in hoeveelhede~ van 1,2
tot 1,3 m% t.o.v. HAC.
De suspensie werd gedurende 4 uur in een kogelmolen gemalen en had nadien
een viscositeit tussen 100 en 200 Pas en een pH van 10,5. Vervolgens werd
de suspensie overgebracht in bet verwarmingsreservoir van de spuitgietmachine6 en gedurende een uur onder roeren verwarmd tot 76-78° C.
De suspensie werd spuitgegoten in een watergekoelde metalen mal met een
temperatuur van 14-18° C, bij een druk van 400 kPa gedurende i-2 sec.
Er werden in eerste instantie staafjes gemaakt van 150 x 15 x 12 mm.
De staafjes werden aan de lucht gedroogd en gesinterd bij temperaturen tussen 1200 en 1300° C.

9.2.3 Resultaten en discussie.

Agarose, bet produkt van agar agar zuivering, heeft beter reproduceerbare
eigenschappen dan agar agar zelf. Agarose doet tijdens oplossen in water de
viscositeit lets toenemen. Tijdens afkoelen vindt bij 42° C een sterke toename van de viscositeit plaats. Er wordt een gel gevormd. Een suspensie van
HAC, agarose en water heeft op dat punt een 10 tot 100 maal grotere viscositeit dan een agarose opl~ssing.
Uit thermo-grafimetrische metingen is gebleken dat agarose volledig wordt
uitgestookt bij temperaturen tot 5000 C.
Her meest dichte keramische materiaal (96,8%) werd verkregen na 2 uur sinteren bij 1275° C.

Met LPIM werden seriematig 50 gehoorbeentjes vervaardigd uit een suspensie
met 32,6 v% HAC en 1,25 m% agarose. Na 2 uur sinteren bij 1275° C werd de
droog- en sinterkrimp bepaald. De statistische resultaten zijn weergegeven
in figuur 23.

Model MIGL-28, Peltsman Manufacturing Co., Golden Valley, MI
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9.3.4. Conclusie

Uit her onderzoek naar
vormgeving van biokeramische implantaten m.b.v
lage druk spuitglecen

A

kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
De methode is zeer geschikt voor de vervaardiging van kleine hiokeramische vormstukken, met
ceproduceerbare afmetingen. vanult een waterige
suspensie.

Figuur 23
Gehocrbeentje vervaardigd d.m.v LPIM met statistische gegevens over totale droog- en sinterkrimp.

Door het gebruik van relatief weinig gelerende
bindmiddelen kunnen
=ijdrovende uitstookprocedures achterwege gela-

ten worden en zx3n er nauweli]ks milieubezwaren.
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I0. Vergelijking verschillende vorm~evingstechnieken en verschillende
sinteromstandi~heden

10.1 £xperimenteel.
Van gecalcineerd hydroxyapatiet werden met slibgieten, lage druk spuitgieten (LPIM) en, alleen voor vergelijkingsdoeleinden, met koud iso-statisch
persen (CIP) monsters gemaakt. Van de monsters werd na slnteren de soortelijke massa bepaald door onderdompelen in water. De soortelijke massa werd
vergeleken met de theoretische soortelijke massa van hydroxyapatiet (3,10
g/cmS). Tevens werd een indruk verkregen van de open porositeit door de
teradsorptie na onderdompelen te bepalen en werden breukvlakken met SEM
bestudeerd.
De monsters verkregen met LPIM werden 2 uur hij temperaturen tussen 1200 en
1300~ C en 2, 4 en 8 uur bij 1250 en 1275° C gesinterd, De monsters verkregen met slibgieten en CIP werden 2 en 4 uur gesinterd bij 12500 C
Extruderen werd in dit vergelijkingsonderzoek buiten beschouwing gelaten
omdat eerder is gebleken dat deze vormgevingstechniek minder geschikt is
voor de vervaardiging van biokeramische vormstukken.

10.2 Resultaten en discussle.

De resultaten staan vermeld in de tabellen ii, 12 en 13. De tabellen ii en
12 geven de soortelijke massa’s van monsters verkregen met LPIM bij verschillende sintertemperaturen en sintertijden. Tabel 13 geeft een vergelijking van de soortelijke massa van monsters verkregen met verschilleide
vormgevingstechnieken.
Het meest dichte HA wordt verkregen met slibgieten, gevolgd door 2 uur sinteren hij 1250= C in lucht. Er kan hog een verbetering worden verkregen
door 4 uur te sinteren in vochtige N2/H~ atmosfeer. Sinteren bij 1300° C
geeft een afname van de dichtheid te zien. Er wordt dan waarschijnlijk een
ande~e fase gevormd.
Bestudering van de breukvlakken met SEM heeft laten zien dat slibgieten een
aantal gesloten pori~n geeft met een grootte van 0,6 tot 2 pm; dat CIP potion geeft van 0,5 tot 3 pm met daarbij hog een hoeveelheid grote potion en
dat LPIM een open porienetwerk geeft met poriegroottes va~i~rend van 0,6
tot 0,8 pm. Dit porienetwerk is ontstaan tijdens uitbranden van de agarose
en kan voor sommige toepassingen minder gewenst zijn.
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Door de aanwezigheid van open porositeit vindt tijdens het meten van de
dichtheid een relatief grote wateradsorptie plaats. Dit betekent tevens dat
lichaamsvloeistoffen een implantaat zouden kunnen doorstromen. Ingroei van
weefsel zal waarschijnlijk niet plaatsvinden, want daarvoor zijn de pori~n
te klein.

Tabel Ii
Soortelijke massa van HA verkregen met LPIM na 2 uur sin~eren bij verschillende temperaturen.

Sintertemp
°C

soortelijke massa
g/cm~

% t.o.v theoretische
soortelijke masss

2.94
2.96
2,98
3,00
2,94

1200
1225
~250
1275
1300

94.8
95,5
96.1
96,8
94,8

Tabel 12
Soortelijke massa en wateradsorptie van HA verkregen met LPIM na verschillende sintertljden blj twee sintertemperaturen.

Sintertemp
(~C)
1250
,,
1275
,,

sfntertijd
(h)
2
4
8
2
4

soortelijke m~ssa
g/cm~ (%)
2,94
2,94
2,90
2,94
2,87

(94,8)
(94,9)
(93,5)
(94,8)
(92,7)

wateradso~ptie
(%)
8,7
5,1
4,7
8,1
3,9
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Tabel 13
Vergelijking verschillende vormgevingstechnieken

Methode

Soortelijke massa
g~cm~ (%)

LPIM
(1250°C - 2 h)
Slibgieten
(1250°C - 2 h~
CIP
I1250°C

2,94

(94,7)

wa~eradsorpcie
(%)
8,7

2.94 (94,7)

2.88

~92,9)

0.2

3.02

(97.5)

0.0

2 h)

Sli~gieten
(1250°C
i h
N2/H2 mtmosfeerj

10.30ntkleuren van blauw hydroxyapatiet

Tijdens slnteren in lucht krijgt HA van Merck een licht blauwe kleur. Deze
blauwHleuring wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van zeer kleine hoeveelheden mangaan. Door in reducerend milieu te slnteren wordt wit HA verkregen. Tussen wit en blauw HA is chemisch en fyslologlsch gezien geen verschil. Toch wordt wit HA om kosmetische redenen geprefereerd.
Voor het verkrijgen van wit HA wordt het sinteren in twee stappen uitgevoerd. Eerst wordt een warmtebehandeling uitgevoerd tot ongeveer 800° C in
lucht, waarbij aanwezig organisch materiaal wordt uitgestookt (geoxideerd).
Vervolgens wordt gesinterd in vochtige N2 of N2/H2 atmosfeer.
Her is ook mogelijk om kleine prep~raten eerst volledig in lucht te sinteten en daarna te ontkleuren door nog een warmtebehandeling te geven bij
i000° C in N~/H~ atmosfeer.
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II. Por~evormers.
Voor bepaalde implantatiedoeleinden kan her gewenst zijn biokeramische implantaten te vervaardigen met een instelbare open macroporositelt en potion
tussen i00 en 200 ~m. Bij deze poriegrootte kan her omringende weefsel in
de potion doordringen en zo het implantaat verankeren. De macropori~n diehen door een netwerk van kanalen met elkaar verbonden te zijn, om de
lichaamsvloeistoffen de gelegenheid te geven het implantaat te doorstromen.
Kunnen de lichaamsvloelstoffen het implantaat niet doorstromen dan is er
een grote kans dater ontstekingen ontstaan
Bij de vervaardiglng van blokken biokeramiek, waaruit door mechanisch bewerken implantaten worden verkregen, w0rdt macroporoslteit gecre~erd door
aan de suspensie waterstofperoxyde toe te voegen. Het waterstofper6xyde
ontleedt tljdens een warmtebehandeling in zuurstof en water en het ontsnappende gas veroorzaakt door kanalen en met elkaar verbonden macropori~n.
Deze methode is voor de in dit onderzoek gebruikte vormgevlngstechnieken
nlet geschikt, zodat gezocht is naar vaste porievormers die na uitstoken
een netwerk van pori~n en kanalen in het vormstuk achter laten.

Als porievormers zljn uitgeprobeerd:

Uitgeplozen sisaltouw
Zaagsel
Pulp van asvrij filtreerpapier
In kleine stukjes geknipt nylon vlssnoer
Arnitel (monofilament polyetherestervezel van AKZO)
Graflet ($50 van Lonza)
Zeer zuiver grafiet en cokes van Lonza met verschillende deeltjesgrootte.
PUR-schuim.

De porievormers werden aan een suspensie van gecalcineerd HAC toegevoegd
waarna een plaatje werd slibgegoten en gesinterd. Bij PUR-schuim werd gebruik gemaakt van een replicatechniek, waarop hier verder niet wordt ingegaan, hoewel hlermee wel het beoogde resultaat werd berelkt.

Redelijke resultaten werden bereikt met zaagsel en uitgeplozen sisaltouw,
maar deze porievormers, evenals $50 grafiet van Lonz~, geven na uitstoken
een niet gewenste asrest.
Geen asrest werd verkregen met nylon vissnoer, arnitel, filtreerpapier en
zeer zuiver grsfiet. Met filtreerpapier bleek de gewenste poriegrootte niet
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haalbaar, zodat uiteindelijk een war meer systematisch onderzoek is uitgevoerd met verschillende suspensies (stabiel-niet stabiel, gecalcineerd-niet
gecalcineerd met-zonder bindmiddel en met verschillende deflocculanten) en
nylon vissnoer en arnitel vezel als porievormers.
In alle gevallen vielen bij deze porievormers de plaatjes tijdens slnteren
in kleine stukjes ui~een Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de vorm
en het rigide karakter van de vezels
Met zeer zuiver g~afiet werden wel hele plaatjes verkregen, zodat hiermee
verder is ge~xperimenteerd. De volgende drie typen koolstof werden gebruikt:
KS 75-250

Grafiet besta~nde ult afgeronde brokjes lals eierkooltjesj met een deeltjesgrootteverdeling ~ussen 75 en
250 ~m.

KS 150-500

Grafie~ bestaande uit grillig gevormde brokjes met een
deeltjesgrootteverdeling tussen 150 en 600 ~m.

FC 250

Cokes bestaande uit grillig gevormde brokjes met een max~m~le deeltjesgrootte van 250 ~m.

Uit DSC/TGA metlngen is gebleken dat alle drie types koolstof verbranden
zonder een aantoonb~re asrest. De verbranding start tussen 650 en 700~ C en
verloopt rustig met vanaf 700° C een lineaire gewichtsafname van 0.4% per
minuut. De gewichtsafname is tussen 700 en 1300~ C onafhankelijk van de
temperatuur.
Aan stabiele suspensies met 70 m% vaste stof werd koolstof toegevoegd, varierend van i0 tot 45 m% op basis van de hoeveelheid HAC in de suspensie.
Tot 25 m% was er nauwelijks een viscositeitstoename w~arneembaar. Boven 35
m% nam de viscositeit sterk toe en ontstonden dilatante suspensies. Tijdens
verwerken van de suspensie was geen segregatie waarneembaar.
Met de suspensies werden plaatjes slibgegoten, die na drogen aan de lucht i
uur werden gesinterd bij 1300° C. De opwarmsnelheid bedroeg I00~ C per minuut, zodat theoretisch al bet koolstof bij i125~ C was verbrand. Bij die
temperatuur is bet keramiek nog niet dicht gesinterd zodat verhrandingsgassen ongehinderd konden ontsn~ppen.
Na sinteren zijn hele plaatjes verkregen met mac~opori~n vari~rend van 50
tot 500 ~m en macroporositeiten tussen 15 en 55%, waarvan bet grootste gedeelte gesloten porositeit is.

Uit deze experimenten blijkt dat bet haast niet mogelijk is om open macroporositeit te verkrijgen door toevoegen van vaste porievormers. In suspensie en tijdens vormgeven zijn en blijven deze porievorme~s omrlngd door de
reel kleinere vaste-stofdeeltjes in de suspensie, die na sinteren schei-
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dingswanden vormen tussen de ontstane holten. Dit probleem kan ondervangen
worden door een porievormer te gebruiken in de vorm van een schuim, zoals
PUR-schuim. Hiermee zijn wel de gewenste resultaten te bereiken.
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12. Eindconclusies.

De belangrijkste eindconclusies van dit onderzoek naar de vervaardiging ~an
biokeramische vormstukken van calciumfosfaten zijn dat her mogelijk is zuivere 44nfasige calciumfosfaten te synthetiseren door de uitgangsstoffen
eerst nat te mengen, de suspensie vervolgens op een of andere manier te
drogen en het verkregen poedermengsel aan een reactiesintering te onderwerpen. Bij droog mengen van de uitgangsstoffen wordt in bet reactieproduct
een aanzienlijke hoeveelheid ~-calciumfosfaat gevonden.
Voor de vormgeving van hydroxyapatiet, vanuit een natte fase, is commercieel verkrijgbaar poeder niet geschikt. Het poeder bestaat uit poreuze agglomeraten van zeer kleine deeltjes en heeft een groot BET-oppervlak. Hierdoor kunnen geen suspensies verkregen worden met een voldoende grote volumefractie vaste stof. De volumefractie vaste stof kan aanzienlijk vergroot
worden door het poeder eerst te calcineren. Hierdoor sinteren de agglomeraten dicht en neemt de deeltjesgrootte toe.
Met suspensies van gecalcineerd hydroxyapatiet is het mogelijk biokeramische vormstukken te vervaardigen d.m.v, slibgleten en lage druk
spuitgieten. Lage druk spuitgleten verdient de voorkeur als er seriematig
veel klelne vormstukken vervaardigd moeten worden. In de vormstukken blijft
echter wel wat open porositeit bestaan.
Door de noodzaak van roterend drogen is extruderen een minder goede vormgevingstechniek.
Het meest dlchte keramiek wordt met slibgieten verkregen. Bij slihgieten
bestaat een zeer nauwe relatle tuss.en de colloldale eigenschappen van de
suspensie en de eigenschappen van her uiteindelljke produkt.
De ontwikkelde methode voor de vervaardiging van hydroxyap~tiet susp~nsies
met een hoge vaste-stofconcentratie is zondermeer toepasbaar voor de vervaardiging van suspensies van andere calciumfosfaten.
Her introduceren van gesloten macroporositeit is mogelijk door aan de suspensies uitbrandbare materialen toe te voegen. Wanneer open macroporositeit
met controleerbare poriegrootte gewenst is dan moet gebruik worden gemaakt
van een replicatechniek.
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Bestudering van de botbindings- en biodegradatie karakteristieken van calciumfosfaat
keramieken.

In de geneeskunde worden calciumfosfaat keramieken gebruikt als botvervangende
implantaten wegens hun capaciteit een hechte binding aan te gaan met bot [1]. De
sterkte en vormingssnelheid van de binding is echter afhankelijk van de chemische
samenstelling en kristalstructuur van het calciumfosfaat. Uit experimenten, waar
hydroxyapatiet en tricalciumfosfaat in de benige omgeving van het middenoor van de rat
gei’mplanteerd werden, is gebleken dat cteze verschillen ook tot uiting komen in de botbiomateriaal interface [2].
Het doel van het onderzoek is tweeledig; 1) verschillen in chemische samenstelling en
biodegradatie relateren aan de bioactiviteit van calciumfosfaat keramieken en 2) inzicht
kr~jgen m de processen die ten grondslag liggen aan bet botbindende mechanisme.
Omte onderzoeken welke reacties plaatsvinden tussen botweefsel en implantaat
is bestudering van de interface noodzakelijk. Behalve implantatie in ratte tibia zal ook
gebruik gemaakt worden van twee reproduceerbare weefselkweek systemen. Deze
bestaan zowet uit een osteoblasten (bot-vormende) [3] als een osteoclasten (botafbrekende) [4] kweek. Voor de experimenten zijn de diverse calciumfosfaten in de
geplasmasprayde vorm onderzocht daar dit heden al klinisch toegepast wordt in de
orthopaedie en tandheelkunde. Verder zullen ook geslibcoate materialen gebruikt
worden.
De resultaten van beide in vitro systemen zullen vergeleken worden met resultaten
die verkregen worden uit het dierexperimentele onderzoek.
Osteoblasten kweeksysteem:
Naast de reeds beschreven karakterisatie door Maniatopoulos [3] is bet systeem
door ons onderzocht op alkalische fosfatase activiteit, osteocalcine expressie, en op
morfologische karakteristieken [5-8]. Hieruit bleek dat we te maken hebben met een
kweek die botspecifieke eigenschappen bezit.

1.

Met dlt systeem zijn eerst cellen gekweekt op de geplasmasprayde calciumfosfaten

(CAP) hydroxyapatiet (HA), fluorapatiet (FAP), tricalciumfosfaat (TCP),
tetracalciumfosfaat (TECP) en magnesiumwhitlockiet (MWL). Na 1, 2, 4 en 8 weken
vondt’ er evaluatie plaats met, betrelddng tot lichtmicroscopie,, scanning
electronenmicroscopie, transmissie electronenmicroscopie en r6ntgen microanalyse. De
resultaten uit dit experiment zijn samengevat als volgt: a) depositie van~ afibrillair
gemineraliseerd materiaal vindt in een tijdsafhankelijk proces plaats bij alle materialen,
behalve MWL. b) in her snel degraderende MWL wordt het spore element aluminium
frequent waargenomen, c) snel degraderende materialen als TCP geven aanleiding tot
een snellere mineralisatie dan langzamer degraderende CaP als TECP, HA en vooral
FAP. d) coliagene fibrillen worden ge~ncorporeerd in de afibrillaire matrix, e) vaak wordt
een electronen dichte laag aangetroffen op de interface tussen het afgezette boten FAP,
HAP. TECP en in mindere mate TCP, f) frequent wordt ook een granulaire laag
aangetroffen op her geplasmasprayde materiaal, daar waar collagene fibrillen en/of cellen
aanwezig zijn.
Concluderend blijkt uit deze studie dat 1) het in vitro systeem de processen van
de in vivo simatie kan benaderen en 2) de interface reacties afhankelijk lijken te zijn van
de chemische samenstelling van de CaP. Echter. een verschil in chemische samenstelling
heeft ook invloed op de degradatie karakteristieken van de CaP. Omte bestuderen of
deze degradatie ook van invloed is op de vorming van de bot-biomateriaal interface, is
een tweede experiment gestart.
Publicaties: [5.6.7.8.9]
2.

In het tweede experiment zijn 3 typen hydroxyapatiet, met een kristalliniteit van

15%, 43% en 69% kristallijn, onderzocht op interface karakteristieken. De resultaten
laten bij deze verschillende HA’s ook verschillen in interface reacties zien; bij zowel
amorf (10% kristallijn) als gedeeltelijk kristallijn (43% kristallijn) HA lijkt het keramiek
uit 2 fasen te bestaan. Een snel degraderende fase op bet oppervlak van bet HA, die ca.
lum dik is, met daaronder her bulk HA met een meer dense compositie. Op kristallijn
HA (69% kristallijn) is deze snel degraderende "schir’ niet aanwezig. Bovengenoemde
reacties zijn na 18 dagen waargenomen en vinden zowel plaats wanneer bet HA in alleen
kweekmedium wordt geincubeerd als wanneer erook cellen aanwezig zijn. De eerste
resultaten van het botvormende systeem gekweekt op deze materialen lijkt te wijzen op
een sterkere calcificatie met amorf, dan kristallijn HA. Verder is de electronen dichte

laag prominenter aanwezig op hitte behandeld HA dan op de andere materialen. Om te
onderzoeken of deze verschillen her resultaat zijn van een veranderde osteoblasten
activiteit, zal de osteoblasten activiteit bepaald worden met behulp van een marker voor
osteocalcine. Dit is een-botspecifiek eiwit dat door actieve osteoblasten geproduceerd
wordt.
Concluderend blijkt uit beide onderzoeken dat de vorming van de bot-biomateriaal
mterface zowel afhankelijk is van de biodegradatie alswel van de chemische samenstelling
van bet implantaat.

Osteoclasten kweeksysteem:
Via de osteoclasten (OC) kweek is de OC activiteit op, en de biodegradatie van
de verschillende materialen onderzocht. Het eerste is kwantitatief bepaald door een
enzym, tartrate-resistente zure fosfatase (TRAP), dat osteoclasten specifiek geacht wordt
te zijn, enzymcytochemisch aan te tonen voor lichtmicroscopie. Hierui~ is naar voren
gekomen dater minder TRAP-positieve cellen aanwezig zijn op bet snel degraderende.
amorfe HA dan op bet langzaam degraderende, kristallijne HA.
De degradatie waarden van de verschillende HA’s zijn bepaald met atomic absorption
spectrometry, waaruit blijkt dat zowel 15% als 43% kristallijn HA een zelfde degradatie
verloop vertonen gedurende 18 dagen weefselkweek (80~g/ml Ca afgifte), terwijl 69%
kristallijn HA nauwelijks degradatie vertoond (<5ug!ml Ca afgifte).
Conc|uderend kan gezegd worden dat de verschillen in osteoclasten activiteit het
resultaat kunnen zijn van de mate van degradatie van de verschillende materialen, echter,
daar de materialen ook verschillen in oppervlakte ruwheid, kan dit laatste ook van
invloed zijn op de activiteit van de cellen. Vervolg studies zullen dit moeten uitwijzen.
Publicaties: [10]
Dierexperimenteel onderzoek:
Zowel geslibcoate als geplasmasprayde calciumfosfaat implantaten worden
geimplanteerd in ratte tibia, waarna evaluatie plaatsvindt met de hierboven beschreven
technieken. De nadruk zal liggen op hel bestuderen van de interface reacties, en de
eventuele gelijkenis met de resultaten uit de in vitro studies. Opwerking en evaluatie van
de implantaten vindt thans plaats, daardoor zijn we helaas nog niet in staat resultaten te

vermelden.
De resultaten uit dil dierexperimenteel onderzoek, en uit eventueel later uit te
voeren experimenten, zullen een hechte basis vormen voor bet gehele onderzoek.
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