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 الخالصة

محلرت من عظتم لهبق  كتقصيره  كرولةين اقتكت . سكهت تم    6)4(PO10Ca(OH)2مسيحق  لهيرروكسسيا لايت    تحضير تم  

. لةيخرم لهبقها لثرلرن سال كقل سمترة    wt%0,5,10,15,20,25زوسقارت انسب هلزوسقارت   –تحضر  م سب من لهيرروكسسا لايت   

  40ºC( كاروجن ح لوة 1g:100ml إذلان لهبقها لثرلرن سال كقل اكحقل لال ثتاقل انسييبن   من خالل  ، كذهت wt%1ولاطن انسييبن  

( هلحصيقل عل  محلقل مياتا  هلمقلر. ادر ذهت تاهر  لهمسيحق  كسب   Magnetic stirrerكاتةييخرلم جيتز لهخل  لهمننتيرسيا  

همرة ثالث ةيتعت.. لهخقل  لههرز تيرن كلهمركتاركرن لهيا تم رولةيييت   1350ºCلهنمتذج ثم لج لء لهمدتملن لهح لو ن عنر روجن ح لوة 

فحقصيت. حرقر لشعيدن لهسيرنرن كفحقصيت.   فضيال عنلهكثتفن كلهمسيتمرن كاسيبن لميصيت  لهمتء كلهصيالرة كمقتكمن لالاضينتي ،  ها

 لههلقوة لهسرنرن.   

 لهيرروكسسا لايت  ، زوسقارت، م سب، تطبرقت. يبرن الكلمات المفتاحية:

 

Preparation and Characterization of Hydroxyapatite Powder and Study of 

Hydroxyapatite - Zirconia Composite 

 

Abstract 

Hydroxyapatite powder Ca10(PO4)6(OH)2 was prepared locally from the bones of the cow,  and 

characterization the powder as well as studied purity. A composite of hydroxyapatite-zirconia was also 

prepared with a percentage of zirconia 0,5,10,15,20,25% wt .  Use polyethylene glycol as a binder with 
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1% wt by dissolving polyethylene glycol with ethanol (1g: 100ml) at 40 °C and using a magnetic stirrer 

to obtain a homogeneous solution for the material. Then dry the powder and press the samples, then 

heat treatment at 1350 ° C for three hours. The physical and mechanical properties studied were 

density, porosity, water absorption ratio, hardness and compression resistance, as well as X-ray 

diffraction and X-ray florescence.  

Keywords: Hydroxyapatite, zirconia, composite, Medical applications  

المقدمـــــة:

تكمن لهمرين لهيريروكسسييييا لاييت ي  من خالل لهيطبرقيت.        

لهكثر ة كاتشخص لهميدلقن اتهيطبرقت. لهطبرن.   لهيرروكسسيييا 

هق عييييكين مديراا يبردا    hydroxyapatite (HA)لاييت ي  

من أاييتتريي  لهكييتهسييييرقم كلهميمثيين  اييتهصييييرنيين لهكرمرييتيريين   

(OH)3)4(PO5Ca 10، كهيييكييين عيييترة ميييت  يييكيييييييبCa

2(OH)6)4(PO   هإلعيييييتوة إه  أة خلرين  كحيرة لهبلقوة من

كلهييي سيرييب  g/mol 502.31سيرييتايرين، لهيقزة لهيايز ي يا هيي  

 ، a = 9.41 Å ، اتشادتر  Hexagonal   ةرلةا   لهبلقوي

c = 6.88 Å   كممكن لة  أخك عرة لهقلة 1عييييكن و م ،  )

منييت أار،، حلربا، عير م لهلقة، وميتري، أصييييه ، أخضيييي  

لهمكقات. له يرسيييرن هلدظتم لهبةييي  ن ها من مقلر  مصيييه  .

عضييييق ين مدظمييت أهريتج لهكقالجرن  كمقلر ير  عضييييق ين 

-65كلهمد كفن اتةم هرروكسسا لايت   لهبرقهقجا لهكي  مثن 

(.   2اتهقزة من لهدظتم لهطبردرن سمت مقضييب اتهةييكن   70%

أهريتج لهكقالجرن ها لهمسييييعكهين عن م كاين لهدظيتم، فا حرن 

  لهمدراا  هرروكسسييا لايت  ( ها لهمسييعكهن عن أة لهدنصيي 

( Ca/Pصيالان لهدظتم كلهنسيبن لهمقهرن هلكتهسيرقم له  لههسيهقو 

ضييييمن لهيرييروكسسييييا لايييت يي  فا لهنسيييير  لهدظما ها 

[.3-1] 1.67احركر

( تسييخرم اكث ة كاةيكن   CaPمقلر فقةيهت. لهكتهسيرقم          

هيطبرقت. مبتع  ضمن لشاسان لهصلبن  مثن لهدظتم( فا ل

لهطبريين لهمخيلهيين، كلهيا ممكن لةيييييخييرلميييت سيدق ، عن 

لشاسيان لهصيلبن، كهنتهت لاقلك سثر ة من فقةيهت. لهكتهسيرقم 

(، واتعا لهسييطقل ههقةييهت.   HAمثن لهيرروكسسييا لايت    

(، TCP(، ثالثا فقةيييهت. لهكتهسيييرقم  TTCPلهكتهسيييرقم  

. لهكتهسرقم (، فقةهتDCPثنتيا فقةهت. لهكتهسرقم لهالمتيرن  

(، ثنيتيا لهطقو ههقةييييهيت. لهكيتهسييييرقم ACPلهدةييييقليرين  

 BCP.)     لهيرروكسسييا لايتHA هق لسث  لهمقلر لهقلعرة )

كلهاريرة فا لةيييييبيرلل لهدظيتم كذهيت هقيتالريي  عل  لهينيتةيييي  

 [.4كلهيقلف  لهبرقهقجا ]

لةيييخرم  عرة ي   هيحضيير  لهيرروكسسييا لايت   منيت       

لهصييلب  -( ، تقنرن لهسييتين precipitationلهي ةييرب  تقنرن 

 sol-gel  لهيقنرن لهمتيرن ، )hydrothermal technique   ،)

 biomimeticتقنريين لهي ةييييرييب اييتهمحييتسييتة لهبرقهقجريين  

deposition  تقنريين لهي ةييييرييب لهكي اييتيا ، )electro 

deposition   تحضيييير هيت من عظيتم لهحرقلايت. اةييييكين ، )

[. كعنر تةييييكرن لهنمتذج اأي 5لهط  ] مبتعيييي ، كير هت من

ي  قين كلج لء لهمديتملين لهح لو ين علريييييييييييت كادير تايتكز 

 يهكيييييييييت  C°1100روجييييييييييييييييييييين لهحييييييييييييييي لوة 

لهيرروكسسييييييييييييييييييييييييييييييييييا لايت   له  عييييييييييييييييرة م سبييييييييييت.   

[ ك مكن لة 9-6] TCP- β( كلهمسيم  PO3Ca-β)4(2مثن  

 [.10,11هليهتعال. لهيتهرن ] يهكت كفقت 

𝐶𝑎10(P𝑂4)6(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎4𝑃2𝑂9 + 2𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2 + 𝐻2O … … (1)

𝐶𝑎10(𝑃𝑂4)6(𝑂𝐻)2 ↔ 3𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2 + 𝐶𝑎𝑂 +  𝐻2𝑂 … … … (2) 

 مكن لةيييخرلم لهيرروكسسييا لايت   لهمحضيي  سطالء هامر    

لشجزلء لهيا ترخن فا جسييم لالاسييتة . سكهت  مكن تحضيير    

لجزلء ستملن ترخن فا جسيييم لالاسيييتة سأجزلء من لهدظتم لك 

صيينتعن لالةيينتة كلهقج  كلههكرن كلهامامن.  رخن ل ضييت فا 

خين لهدملريت. لهيامرلرين هكثر  من لجزلء لهاسييييم.  مكن لة  ير

  . [12] انسبن سبر ة فا تحضر  لعالج لهحرقلات.
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 لهاتاب لهدملا:

هن ض تحضيير  مسييحق  لهيرروكسسييا لايت   محلرت تم  لكالً:

 :لآلترنلتبتك لهخطقل. 

تم تحضيير  عظتم اق  ع ل رن من لالةييقل  لهمحلرن كتنظرهيت    

لكهرت من اقت ت لهلحم كلهرهقة.

سث  من م ة إلزلهن يلا لهدظتم اتهمتء همرة خم  ةييتعت. كش

لهرهقة.

  75ºCتاهر  لهدظيتم ايتهماه  لهكي ايتيا عنير روجين ح لوة 

ةتعن. 24همرة 

تكسر  لهدظتم اتةيخرلم مط  ن حر ر ن.

كضيي  لهدظتم لهمكسيي ة فا اقر ن ةيير لمركرن كلج لء عملرن 

لهمديتملين لهح لو ين من خالل لهكلسيييينين عنير روجين ح لوة 

750ºC  هميرة لوا  ةييييتعيت.، ك يم لهييأسير من لة جمر  لهدظيتم

  تلهمكسيييي ة فقر. لهمقلر لهدضييييق ن كلصييييبب هقايت لار، حلربر

من لهلقة لشةقر. تختهر تاتصد

 لو ين تم يحن لهدظيتم ايتةيييييخيرلم   ادير لج لء لهمديتملين لهح

يتحقان ركلوة ذل. عه ل. حر ر ن.

اتةيييييخرلم  150µmي الن لهمسييييحق  احام ر تيقا ل ن من 

لهمنتخن.

لج لء لههحقصيت. لهختصين ايةيخرص لهمترة كلهطقو اتةييخرلم 

. كلهمقلر لهرلخلن  XRDمنظقمن حرقر لشعييييييييييدن لهسرنريييين 

ةييقليب من خالل منظقمن   فا ت سرب لهيرروكسسييا لايت   كله

 .XRFفلقوة لشعدن لهسرنرن  

تم لةيييييخرلم مسييييحق  هرروكسسييييا لايت   لم  كا هن ض 

لهطر  لهقرتةيييا كلهم ف  م  لهمنظقمن   فضيييال عنلهمقتوان، 

ضمن مكيبن حرقر لشعدن لهسرنرن. 

انسيييب    زوسقارت –تحضييير  م سب من لهيرروكسسيييا لايت   

علمييت لة لهزوسقارييت ،  wt%0,5,10,15,20,25 هلزوسقارييت

  (PSZ)لهمسيييييخيرمين ها من اقك لهزوسقاريت لهمثبيين جزيريت

 3O2plus 5.4 wt% Y2[ZrO[ايتةيييييخيرلم لهري  يت اقك 

-Zirconia Sales)لهمصييييندين من  بين لهمملكين لهميحيرة  

GU185SS- U.K.)  كامدييرل حام ر ييتيقا(0.39 μm) ،

 كهقة لهمسحق  لار، اتص .

 

تحضر  لهنمتذج:   ثتارتً:

  Polyethelenglycolتم لةييييخرلم لهبقها لثرلرن سال كقل    

 SIGMA-ALDRICH – W.G ذي لهيقزة لهيايز ي يا )

إذلايين لهبقها لثرلرن من خالل سمييترة ولاطيين ، كذهييت  6000

( كاروجن 1g:100mlسال كقل   اكحقل لال ثتاقل انسيييبن   

كاييتةيييييخييرلم جيييتز لهخل  لهمننييتيرسييييا   40ºCح لوة 

 Magnetic stirrer  حري  تدمين ح سين لهمننيتير  عل )

تح  ت لهمحلقل اةكن مسيم  هلحصقل عل  محلقل مياتا .

من خالل حسييتا لهنسييب تم لةيييخرلم لهمحلقل لهكي  يضييمن 

لهيبيقهيا لثيريليرين سيال يكيقل هيني ض تيحضييييييري  خيليطييت. مين 

مقتان لهمترة له لاطن  wt%99  لهقمرنت - لهيرروكسسيا لايت  

، كاتةييييخرلم لهخالي لهمننتيرسيييا هن ض   wt%1انسيييبن 

مياتا . هلمقلر لهحصقل عل  محلقل

تاهر  لهمحلقل لهكي  يضييييمن لهمقلر اتةيييييخرلم ماه  عنر 

ةتعن. 24ح لوة همرة  75ºCروجن 

كضيين   9mmتةيييخرلم  تهب مدراا اقط  تةييكرن لهنمتذج ا 

 .تذج اط  قن لهكب  عب  لهاتجهكب  لهنم 2.75Tonمقرلوه 

لج لء لهمدييتمليين لهح لو يين كفقييت هب اييتم  خييت  هلمدييتمليين 

 .( 3لهح لو ن سمت اتهةكن و م  

 الفحوصات:  ثالثاً:

هلمسييتحر  هن ض  XRDفحقصييت.  حرقر لشعييدن لهسييرنرن   

( تبرن أة 4تحر ر اقك لهمترة كيقوهت كمن خالل لهةيكن و م  

لهمترة ها لهيرروكسسيا لايت   كلهطقو هق ةيرلةيا من خالل 

لهمقيتواين ارن لهطر  لهمحضيييي  كلهطر  لشم  كا كلهطر  

(، كلهةكن  برن لة هنتك 0010-34لهقرتةا اتهبطت ن لهم  من  

ثالثن. سكهت تم لج لء فحقصيت. عيب  تتم ارن لاليرتج له تتطتاق

حرقر لشعيييدن لهسيييرنرن شحر لهنمتذج لهمحضييي ة عنر لهمدتملن 

همرة ثالث ةييتعت. كتبرن لههحقصييت. أة  1350ºCلهح لو ن   

لي تهكت له  مكقات.     من ركةلهمترة ها لهيرروكسسيييا لايت   

(.  5لخ ى سمت اتهةكن و م  

لهمقلر ة أ برن  XRFفحقصييييت. فلقوة لشعييييدين لهسييييرنرين 

( كأكسسيرر   5O2Pله يرسيرن فا لهيحلرن ها لكسسيرر لههسيهقو  

(، كهييكل تييأسريير اييأة لهمييترة لهنييتهبيين ها CaOلهكييتهسييييرقم  
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لهيرروكسسييا لايت   كلهمقلر لالخ ى اسييبيت  لرلن كهكل ميق     

(.1فا لهمكقات. لهرلخلن فا لهدظتم سمت اتهاركل 

ضيين  فحقصييت. لهكثتفن له يبن م  لهضيين  الخيرتو لفضيين   

 (. 6هكب  لهنمتذج سمت اتهةكن و م  

فحقصيييييت. لهكثيتفين م  روجين لهح لوة هلمديتملين لهح لو ين 

(   7لهمخيلهين عنير زمن مقيرلوه ثالث ةييييتعيت. كلهةييييكين و م  

 قضب ذهت.

فحقصيت. لهيقلص لهقط ي كصيالرة فرك ز كميتان لالاضينتي 

   كلهكثتفن لهظته  ن كلهمستمرن كاسبن لميصت  لهمتء.

 والمناقشة: النتائج

( 4من خالل فحقصيت. حرقر لشعيدن لهسيرنرن فا لهةيكن و م  

ة لهمترة لهمحض ة ها  لهيرروكسسا لايت   كلهطقو هق أتبرن 

ةيييرلةيييا من خالل لهمقتوان ارن لهطر  لهمحضييي  كلهطر  

 ،(0010-34لشم  كا كلهطر  لهقريتةييييا ايتهبطيت ين لهم  مين  

الل ايييتي    كلة هقايي  لار، حلربا كاقييتكتيي  عييتهريين من خ

( كاياتكز   1فحقصييت. لههلقوة لهسييرنرن لهمبرنن اتهاركل و م  

ظي . اسييييبين  wt%10.48( كلهبيتهنين l.o.iاسييييبين لههقيرلة  

كاسييبن لكسسييرر لههسييهقو      wt%59.92لكسسييرر لهكتهسييرقم 

35.04%wt    94.96كمامقعيمييت  بل%wt   كلهنسييييبيين

  لة لهميبقريين ها هلمقلر لالخ ى ، كهيييكه لالو يييتم تةيييير  له

لهمكقات. له يرسيرن هليرروكسسيا لايت   ها لكسسيرر لهكتهسيرقم 

كلكسسيييرر لههسيييهقو كهكل  يه  م  ومز م سب لهيرروكسسيييا   

 6)4(PO10Ca .)(OH)2لايت    

ة ير  حرقر لشعيدن أ( تبرن لهنيتي  5كمن خالل لهةيكن و م  

همرة  1350ºCلهسيييرنرن هلنمقذج لهمحضييي  عنر روجن ح لوة 

ثالث ةتعت. محتفظ عل  يقو لهيرروكسسا لايت   من خالل 

كهكل  دزى له  ا اتم  لهمدتملن  ،لهمقتوان م  لهطر  لهقرتةييا

لهح لو ين لهيكي تم لخيريتوه كهيكل مهرير جيرل ايتهيطبرقيت. لهمخيلهين 

تةيييير  ليليب لشراريت. له  تهكيت   هليريروكسسييييا لاييت ي  ، ك

لهيريروكسسييييا لاييت ي  عنير لج لء لهمديتمال. لهح لو ين كلهيا 

(  مثن تنر  لهكثتفن 6[. كلهةيييكن و م  6-8] 1100ºCتياتكز 

 2.75tonله يبين م  مقيرلو لهكب  ك ير تم لخيريتو لهضيييين   

(  مثن تنر  لهكثتفن م  روجن 7هكب  لهنمتذج. كلهةييييكن و م  

 . لهنيييتي  لة لفضييييين روجيين ح لو يين لهح لوة ك يير لظي

 (  مثن   8لهةييييكن و م   همرة ثالث ةييييتعت..  1350ºCستا 

ك ظي  لاخهيتض    هزوسقاريتتنر  لهيقلص لهقط ي م  اسييييب ل

كلهسيبب فا ذهت  دزى له  لة از ترة    ،خطا تق  بت م  لهنسيب

هكم تيم     1350ºCاحيتج له  ح لوة لعل  من  لهزوسقارتاسيب 

(   9لهةييكن   عملرن لارمتج حبربت. لهمترة السيمتل عملرن لهيلبرر.

حصن لاخهتض ك لهزوسقارت مثن تنر  صالرة فرك ز م  اسب 

كهق عرم سهت ن روجن  اهسيي  لهسييتا هلسييبب فا  رم لهصييالرة   

  .[8م ج  ] رم لهمقرلو  رم لهصييييالرة  يه  م  كح لوة لهيلبرر 

  لهزوسقارت(  مثن ميتان لالاضينتي م  اسيب 10كلهةيكن و م  

ها لعل   رمن هميتان لالاضيينتي لة   كمن خالل لهةييكن  ظي  

لاخهتض فا لهقرم م    ادر ذهت  wt%10عنر اسييييبن لهزوسقارت 

 اسييييبب لاخهتض روجن ح لوة لهيلبرر  لهزوسقارتز ترة اسييييب 

(  مثن تنر    11كلهةيكن و م   .[ 6كلهنيتي  تيه  م  لهمصيرو]

كتبرن لهنيتي  لاخهتض  ،لهزوسقارتلهكثتفن لهظته  ن م  اسيييب 

كلهسييبب هق اهسيي  لهكي تم   ،فا اسييب لهكثتفن سبت ا لهخقل 

كلهيا سثتفييت لهنظ  ن  لهزوسقارتذس ه ةييتاقت ويم ز ترة اسييب 

كلهةيكالة  .[13] لعل  من سثتفن لهيرروكسسيا لايت   لهنظ  ن

تنر  لهمسييتمرن كاسييبن لميصييت  لهمتء (  مثالة 13( ك  12 

كةييلقسيمت سمت ميق   عك  ةييلقك لهكثتفن لهظته  ن ، كتبرن   

لشعكتل لة ل ن مستمرن كلميصت  هلمتء هق عنر لهيرروكسسا 

 لايت   هقحره كذهت هبلقي  له  روجن لهيلبرر لهمنتةبن. 

 

 االستنتاج

لايت      يمرز لهمسييحق  لهمحضيي  اتا  هرروكسسييا 

( هقا  لار، حلربا كاقتكت    Hexagonalذل. يقو ةيرلةيا  

عتهرن ك مكن يحن  اسييييقهن كي الي  هلحصيييقل عل  لهحام 

لهر تيقا لهمطلقا كمسييييق  م  لهزمن كلهظ كج لهاق ن. كلة 

لفضييين لهخقل  ستا  عنر لهيرروكسسيييا لايت   لهنقا متعرل 

 wt%10ستا  لعل   رمن هيت عنر لهنسييييبن  ميتان لالاضيييينتي

سكهت تم لهمحتفظن عل  يقو لهيرروكسسيا لايت      . هلزوسقارت

 بن كادر لج لء لهمدتملن لهح لو ن. 
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( نسب المواد العضوية وغير العضوية2شكل )

 ( برنامج المعاملة الحرارية3شكل )
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 لوحده عند درجة( يمثل طيف حيود األشعة السينية لنموذج الهيدروكسي ابتايت المحضر 5شكل )

 لمدة ثالث ساعات  C o1350حرارة
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