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1. WSTĘP 

 
 W celu oceny geometrii wewnętrznej bioresorbowalnych kompozytów polimerowo-
ceramicznych wytworzonych przy pomocy generatywnej technologii laserowej, wytworzone 
materiały poddano rekonstrukcji za pomocą metody mikrotomograficznej (µCT). Metoda ta 
pozwala na analizę geometrii wewnętrznej próbki bez konieczności jej niszczenia. Ponadto 
analiza µCT pozwala na ocenę porowatości materiału, homogeniczności rozmieszczenia 
składników kompozytu i ocenę jednorodności nakładanych warstw.  

Metoda µCT opiera się na analizie zmian stopnia pochłaniania promieniowania w 
rekonstruowanych obiektach, stąd możliwe jest rozróżnienie materiałów wchodzących w skład 
kompozytu (hydroksyapatyt, polimer). Uzyskana informacja o geometrii wewnętrznej próbki 
pozwala na wyznaczenie stopnia jej porowatości. 

Tab. 1. Rekonstrukcja obrazów uzyskanych na mikrotomografie technicznym 

20% HA 30% HA 50% HA 

   
 
 

2. KRYTERIA OCENY 
 

 Badane materiały oceniano po kątem charakterystyk struktury wewnętrznej tj.: 
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 Warstwowości materiału, 
 Udziału wtrąceń polimerowych w strukturze próbki, 
 Porowatości. 

Warstwowość jest cechą charakterystyczną materiałów wytwarzanych w generatywnych 
technologiach warstwowych i może wpływać na własności materiałów. Udział wtrąceń 
polimerowych, mierzony w procentach pokazuje wewnętrzną strukturę materiału, natomiast 
porowatość również mierzona w procentach porównywana będzie z porowatością kości. 

 
 

3. ANIZOTROPIA MATERIAŁU 
 

Próbki wytworzone w laserowej technologii warstwowej, budowane były warstwa po 
warstwie, gdzie grubość pojedynczej warstwy wynosiła w każdym przypadku 0,5 mm. 
Przekroje wzdłużne badanych próbek pokazano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odwołania.. Ze względu na nieregularne brzegi próbek wyszczególniony został obszar 
pozbawiony wpływu tego czynnika zwany Region of Interest (ROI). W ROI kolorem żółtym 
oznaczono pory, dzięki czemu widać ich rozmieszczenie.  

 
Tab. 2. Przykładowy przekrój wzdłużny próbki z 20% zawartością hydroksyapatytu wraz z zaznaczoną 
porowatością 2D 
 

 Przekrój wzdłużny próbki z ROI* Porowatość 2D (ROI*) 

20
%

 H
A 

  
*ROI – Region of Interest – obszar badania 
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