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Wprowadzenie

W ostatnich latach warstwy bioceramiczne stanowią 

nowoczesny kierunek w biomateriałach [1-3]. Szczególnie 

istotne znaczenie mają warstwy hydroksyapatytu na tytanie, 

odznaczające się doskonałą biokompatybilnością i bioak-

tywnością [1,4]. Warstwy te posiadają jednak pewne wady 

do których zalicza się niskie właściwości mechaniczne i 

niewystarczającą przyczepność do materiału podłoża [5].

Jedną z nowych technik wytwarzania warstw biocera-

micznych jest metoda hybrydowa (azotowanie jarzeniowe, 

zol-żel, elektroforeza). Warstwy wytwarzane tą metodą 

charakteryzują się zadawalającą stabilnością mechaniczną 

i chemiczną, wysoką biokompatybilnością, odpornością na 

korozję, zdefiniowaną strukturą i dobrą przyczepnością do 

podłoża [4,6-8].

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie 

warstw bioceramicznych wytwarzanych metodą hybrydową. 

Materiał i metody

Przedmiot badań stanowiły warstwy TiN+Ti2N+αTi(N), 

SiO2-TiO2 i HA na czystym technicznie tytanie (ASTM-

grade 2) wytwarzane metodą hybrydową. Warstwę 

TiN+Ti2N+αTi(N) wytworzono techniką azotowania jarze-

niowego (temp. 800oC, ciśnienie 4hPa, czas procesu 3h). 

Następnie próbki dwukrotnie pokryto warstwą SiO2-TiO2 

techniką zol-żel (obróbka cieplna warstwy w temp. 500oC). 

Warstwę zewnętrzną stanowił hydroksyapatyt (Chema-

Elektromet Co, Rzeszów) naniesiony metodą elektroforezy 

i wygrzewany w 750oC.

Odporność na zużycie warstw bioceramicznych wyko-

nano metodą pin-on-disc. Obciążenie kulki podczas próby 

zużycia: 0,5N, kulka z WC-6%Co o średnicy 0,5 m. Pręd-

kość podczas testów zużycia warstw wynosiła 50 mm/s. 

Badania zużycia wykonano przy 16000 cyklach (~750m). 

Testy przeprowadzono w warunkach wilgotności powietrza 

pomiędzy 27-34% (temperatura 25°C), a także w środowisku 

sztucznego osocza (SBF) w temperaturze 37°C. Wielkość 

zużycia została oceniona z profilu chropowatości śladów 

wytarcia próbki po testach, za pomocą profilometru Taylor 

Hobson.

Badania mikrostruktury i morfologii powierzchni warstw 

bioceramicznych (przed i po testach zużycia) przepro-

wadzono z wykorzystaniem elektronowego mikroskopu 

skaningowego (LEO 1430VP). 

THE STUDY OF WEAR 

RESISTANCE OF BIO-CERAMIC 

LAYERS ON TITANIUM 

PRODUCED BY HYBRID METHOD

BARBARA SUROWSKA
1, JAROSŁAW BIENIAŚ1, 

TADEUSZ WIERZCHOŃ2, MAGDALENA ROKITA
3

1 LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 

DEPARTMENT OF MATERIALS SCIENCE, LUBLIN, POLAND, 
2 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF MATERIALS 

SCIENCE AND ENGINEERING, WARSAW, POLAND

3 AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, FACULTY OF 

MATERIALS SCIENCE AND CERAMICS, KRAKÓW, POLAND

  [Engineering of Biomaterials, 77-80, (2008), 39-40]

Introduction

In the recent years, bio-ceramic layers are a modern trend 

in biomaterials [1-3]. The hydroxyapatite (HA) layers on tita-

nium are particularly important, due to their excellent biocom-

patibility and bioactivity [1,4]. On the other hand, HA layers 

have certain disadvantages, such as poor mechanical prop-

erties and insufficient bonding to the substrate materials [5]. 

     One of the new techniques of producing bio-ceramic lay-

ers is hybrid method (glow-discharge nitriding, sol-gel and 

electrophoresis). The layers produced in this method are 

characterized by satisfactory mechanical and chemical sta-

bility, high biocompatibility and corrosion resistance, specific 

structure and good bonding with the substrate [4,6-8] .

The paper presents the study of wear resistance of bio-

ceramic layers manufactured by hybrid method.

Materials and methods

The TiN+Ti2N+αTi(N), SiO2-TiO2 and HA layers on com-

mercial pure titanium cpTi (ASTM-grade 2) produced by 

hybrid method were investigated. The TiN+Ti2N+αTi(N) layer 

on cpTi was manufactured by glow-discharge, assisted by ni-

triding in pure nitrogen atmosphere (at a temperature 800oC 

and 4hPa pressure for 3h). Next, the specimens were twice 

precovered with the SiO2-TiO2 sol-gel layer (heat treated of 

the layer at 500oC). Finally, hydroxyapatite (Chema-Ele-

ktromet Co, Rzeszów) produced by electrophoresis method 

was deposited and annealed at 750oC.

The wear resistance of the bio-ceramic layers was deter-

mined using a pin-on-disc method. A load (normal force) of 

0,5 N was applied on the ball (0.5mm diameter WC-6%Co). 

The sliding speeds between the rubbing surface was  

50mm/s. The test were performed for 16000 cycles (~750m). 

All wear experiments were conducted under atmospheric 

humidity conditions ranging between 27 and 34% at the 

room temperature (about  25°C) and in simulated body fluid 

environment (SBF) at 37°C. The wear test were evaluated 

from the cross-sectional profiles of the wear tracks measured 

by means of a Taylor Hobson Profilometer. 

The microstructure and morphology of surface of bio-ce-

ramic layers (before and after wear tests) were studied with 

the use of scanning electron microscope (LEO 1430VP).

Wear resistance

Results of wear resistance of bio-ceramic layers pro-

duced by hybrid method are listed in TABLE 1. The highest 

wear resistance were observed for structures with TiN layers 



40 Odporność na 

zużycie

Wyniki badań odpor-

ności na zużycie warstw 

bioceramicznych wytwo-

rzonych metodą hybrydową 

przedstawiono w TABELI 1. 

Najwyższą odporność na 

zużycie odnotowano dla 

struktur z warstwą TiN (117-

283um2), a także dla warstw 

bioceramicznych w środo-

wisku SBF (poniżej 300μm2). Dane wskazują, że zużycie 

czystego technicznie tytanu w SBF jest znacznie wyższe 

niż w powietrzu. Różnice w odporności na zużycie warstw 

bioceramicznych może być związana z mikrostrukturą, właś-

ciwościami, topografią powierzchni, charakterem zużycia 

oraz wpływem środowiska SBF.

RYSUNEK 1 przedstawia topografię powierzchni bada-

nych materiałów po przeprowadzonych testach zużycia. 

Podczas obserwacji SEM torów zużycia odnotowano wy-

stępowanie ścinania wierzchołków nierówności powierzchni, 

mikroskrawanie oraz odkształcenia plastyczne. 

Podsumowanie

Metoda hybrydowa (azotowanie jarzeniowe, zol-żel, elek-

troforeza) pozwala na wytwarzanie kompozytowych warstw 

bioceramicznych o określonej mikrostrukturze, składzie 

chemicznym, topografii powierzchni i wysokich właściwoś-

ciach. Warstwy bioceramiczne wytwarzane metodą hybry-

dową charakteryzują się dobrą odpornością na zużycie, 

szczególnie w środowisku SBF. Dla zapewnienia wysokiej 

odporności na zużycie korzystne jest wytwarzanie układu 

kompozytowego z warstwą przejściową TiN+Ti2N+αTi. 

Podziękowania

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w 

latach 2006-2009 jako projekt badawczy nr 3T08C05430.

(117-283μm2) and also for bio-ceramic layers in 

SBF environment (below 300μm2). The data shows 

that the wear of commercially pure titanium in SBF 

is considerably higher than that cpTi in air. The dif-

ference in the wear resistance of bio-ceramic layers 

may be connected to microstructure, properties, 

surface topography, character of wear and influence 

of SBF environment.

The surface topography (wear tracks) of the 

studied materials after wear tests are shown in 

FIGURE 1. During the SEM analysis of wear tracks, 

shear of the highest peaks of roughness, microma-

chining and plastic deformations were observed.     
  

Summary

The hybrid method (glow-discharge nitriding, sol-gel and 

electrophoresis) allows the manufacture of the bio-ceramic 

composite layers with definite microstructure, chemical com-

position, surface topography and high properties. The bio-

ceramic layer produced by hybrid method are characterized 

by good wear resistance, particularly in SBF environment. 

Taking into consideration high wear resistance, it is advan-

tageous to produce composite systems with TiN+Ti2N+αTi 

as intermediate layers.
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Powietrze / air

[μm2]

SBF

[μm2]

cpTi 4680 10951

cpTi/TiN 283 290

cpTi/SiO2-TiO2/HA 4109 257

cpTi/TiN/SiO2-TiO2/HA 117 288

TABELA 1. Wyniki badań odporności 
na zużycie warstw bioceramicznych.
TABLE 1. Results of wear resistance of 
bio-ceramic layers.

RYS. 1. Powierzchnia zużycia: cpTi (a)-powietrze, (b)-SBF; cpTi/SiO2-TiO2/HA (c)-powietrze, (b)-SBF; cpTi/TiN+ 
SiO2-TiO2/HA (d)-powietrze, (e)-SBF. 
FIG. 1. Worn surface of: cpTi (a)-air, (b)-SBF; cpTi/SiO2-TiO2/HA (c)-air, (b)-SBF; cpTi/TiN+ SiO2-TiO2/HA (d)-air, (e)-SBF. 

a) b) c)

d) e) f)


