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Tóm tắt: 
 

Bột vật liệu xương nhân tạo tricalcium silicate Ca3SiO5 (C3S) được tổng hợp thành công bằng 

phương pháp sol-gel. Các tính chất lý hóa của vật liệu được đặc trưng bằng các phương pháp phân 

tích hiện đại. Phổ XRD cho thấy vật liệu C3S thu được là hoàn toàn tinh khiết khi nung bột gel ở 

1400ºC. Phổ FTIR khẳng định các liên kết chính trong cấu trúc vật liệu. Ảnh SEM cho thấy C3S có 

bề mặt sần và khe hở tạo độ xốp cho vật liệu. Thực nghiệm “In vitro” khẳng định hoạt tính sinh 

học của vật liệu qua sự hình thành lớp khoáng xương hydroxyapatite (HA) sau khi ngâm vật liệu 

trong dung dịch giả dịch thể người SBF (Simulated Body Fluid). Lớp khoáng xương này chính là 

cầu nối gắn kết vật liệu và xương tự nhiên, qua đó xương hỏng được tu sửa và làm đầy.        

           Từ khóa: Tricalcium silicate; Ca3SiO5(C3S); CaO; Pha; Xử lý nhiệt; Si-O.      
 

Abstract: 
 

Tricalcium silicate Ca3SiO5(C3S) artificial bone material powder is successfully synthesized by 

sol-gel method. The physical and chemical properties of the material are characterized by the 

modern analytical methods. XRD pattern shows that the obtained material is completely pure when 

gel powder is calcified at 1400°C. FTIR spectrum confirms the main links in the material structure. 

SEM images show that the material has a textured surface and openings making porosities for the 

material. “In vitro” experience is effectuated by immersion of powder material in simulated body 

fluid solution (SBF). Obtained result confirms the bioactivity of material via the formation of a 

newly hydro-xyapatite layer on its surface. This apatite layer permits the liaison between material 

and natural bone. Consequently, damaged bone can be restored and filled.   
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