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Streszczenie

W pracy zajęto się badaniami próbek monolitycznych 
oraz powłok z układu Al2O3-TiO2-SiO2, wykorzystując 
do syntezy metodę zol-żel. Żele były wygrzewane w 
różnych temperaturach (500oC, 850oC oraz 1100oC) 

odpowiadających temperaturom wygrzewania cienkich 
filmów na różnego typu podłożach. Powłoki były 
nanoszone poprzez zanurzanie próbek, a następnie 
ich wynurzanie ze stałą prędkością z odpowiedniego 
zolu. Powłoki glinowo-tytanowo-krzemionkowe 
nanoszono w ten sposób na podłoża węglowe, ze stali 
oraz na stop tytanowy. Wszystkie otrzymane próbki 
badano, wykorzystując spektroskopię FTIR, dyfrakcję 
rentgenowską XRD oraz mikroskopię elektronową 
SEM wraz z mikroanalizą rentgenowską EDS.

We wszystkich widmach IR można było wyróżnić 
pasma pochodzące od drgań rozciągających grupy OH 
(przy około 3432-3672 cm-1) oraz pasma przypisane 
drganiom zginającym w cząsteczkach H2O (przy  
1630 cm-1), co może być wynikiem zastosowania 
metody zol-żel do syntezy. Intensywność wymienionych 
pasm maleje w miarę wygrzewania próbek. W widmach 
IR próbek z układu Al2O3-TiO2-SiO2 zaobserwowano 
dodatkowo obecność pasm pochodzących od drgań 
połączeń Si-O oraz Al-O.

[Inżynieria Biomateriałów, 88, (2009), 24-27]

Wprowadzenie

Pokrywanie różnorodnych materiałów powłokami 

pozwala nadać im korzystniejsze właściwości. Nałożenie 

ceramicznych powłok o różnym składzie na podłoża 

metaliczne, węglowe czy również ceramiczne pozwala 

w kontrolowany sposób zmieniać właściwości optyczne, 

mechaniczne czy elektryczne tych materiałów. Takie 

„polepszone” tworzywa mogą znaleźć zastosowanie w wielu 

dziedzinach, dlatego też powłoki z układu Al2O3-TiO2-SiO2 
należą do grupy powłok często obecnie wykorzystywanych 

[1]. Kolejnym problemem jest wybór właściwej metody 

nanoszenia cienkiego filmu, adekwatnie do rodzaju 

materiału (powłoki i podłoża), kształtu podłoża czy wreszcie 

uwzględniając aspekt ekonomiczny. Szeroko znane metody 

syntezowania powłok można podzielić na dwie grupy ze 

względu na sposób ich otrzymywania: poprzez suche oraz 

mokre procesy. Do pierwszej grupy zaliczamy metody 

CVD czy PVD, wymagające z reguły specjalistycznego 

wyposażenia oraz generujące wysokie koszty, podczas gdy 

druga grupa wydaje się być bardziej korzystna, choćby ze 

względu na brak ograniczeń (w większości przypadków) 

kształtu oraz wielkości próbek [2]. Dlatego też w niniejszej 

pracy wybrano metodę zol-żel.
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Abstract

In this work, samples of Al2O3-TiO2-SiO2 system, 
in the form of bulk ones and thin films were obtained 

using the sol-gel method. The bulk samples were 

heated at different temperatures (500oC, 850oC and 

1100oC) corresponding to the annealing process 

of coatings, deposited on different substrates by 

dipping and pulling out samples from the proper sol 

with the stable speed. Thin films of Al2O3-TiO2-SiO2 

system were deposited on carbon, steel and titanium 

alloy substrates. All bulk samples were studied by 

the FTIR spectroscopy and the X-ray diffractometry 

while thin films were also investigated by the electron 

microscopy together with the EDS method. 

In all IR spectra measured, the bands assigned to 

the stretching vibrations of OH groups (at about 3432-

3672 cm-1) together with the bending vibrations in H2O 

molecules (at about 1630 cm-1) are observed, what 

is connected with the sol-gel synthesis. The intensity 

of all those bands decreases during an annealing 

process. In the IR spectra of samples of Al2O3-TiO2-

SiO2 system the presence of bands assigned to the 

Si-O bond vibrations and bands due to Al-O bond 

vibrations are observed. 

[Engineering of Biomaterials, 88, (2009), 24-27]

Introduction

The synthesis of thin films allows to improve some 

properties of materials. Ceramic coatings of different 

composition deposited on metals, carbon and also ceramics 

change in a control way their optical, mechanical or 

electrical properties. Such “improved” materials can be then 

applied in many fields. Thin films of Al2O3-TiO2-SiO2 system 

become one of recently very widely used ceramic coatings 

[1]. The other problem is to choose a proper deposition 

method, adequate to material type, shape of sample and 

also economy point of view. There are many methods of 

thin films deposition, which can be divided in two groups 

generally: dry processes (CVD, PVD) and wet ones. The 

first group requires special equipment and generates rather 

high costs whereas the wet processes group seems to be 

more advantageous and mostly does not limit the shape and 

area of substrate [2].Thus the sol-gel method was applied 

for synthesis and deposition of coatings in this work.

Materials and methods

Three components (Al2O3 : TiO2 : SiO2=1) sol and one-

component Al2O3 and TiO2 or SiO2 sols were prepared using 

the following precursors: for Al2O3 - aluminium secondary 

butooxide ATSB: Al(C4H9O)3, for TiO2 - titanium tetraisopro-
panolane Ti(C3H7O)4, whereas for SiO2: tetraethoxysilane 
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Do przygotowania zolu trójskładnikowego (Al2O3-TiO2-
SiO2=1) oraz zoli jednoskładnikowych wykorzystane zostały 

następujące prekursory: tributanolan glinu Al(OC4H9)3 
cz.d.a, tetraizopropanolan tytanu Ti(C3H7O)4 cz.d.a oraz 

tetraetoksysilan TEOS - Si(OC2H5)4 cz.d.a. [3,4,5]. Do 

syntezy wybrano metodę zol-żel opartą na reakcjach 

hydrolizy i polikondensacji, zachodzących pomiędzy alko-
holanami i alkoksysilanami rozpuszczonymi w niewodnych 

rozpuszczalnikach. W celu zwiększenia homogenizacji 

zolu tytanowego oraz glinowego zastosowano dodatkowo 

sonokatalizę.

Wszystkie próbki lite otrzymano poprzez wygrzewanie w 

powietrzu trójskładnikowego zolu, w trzech różnych temper-
aturach: 500oC, 850oC oraz 1100oC. Powłoki na podłożach 

węglowych, ze stali oraz ze stopu tytanowego syntezowano 

metodą zol-żel w dwojaki sposób: jako pojedyncze warstwy 

nanoszone z jednoskładnikowych zoli Al2O3, TiO2 oraz SiO2 
lub jako powłoki nanoszone z zolu trójskładnikowego Al2O3-
TiO2-SiO2. Próbki wygrzewano w kontrolowanej atmosferze. 

I tak, w argonie były wygrzewane warstwy na podłożach 

węglowych oraz ze stopu tytanu, podczas gdy powłoki na 

stali – w powietrzu. 

Widma IR próbek otrzymano, wykorzystując Digilab 

Division FTS -60V spektrometr firmy BIO-RAD. Widma 

zmierzono zarówno techniką absorpcyjną jak i refleksyjną, 

w zakresie 400-4000 cm-1, z rezolucją 4 cm-1. Obrazy SEM 

otrzymano w mikroskopie elektronowym NOVA SEM 200 

FEI. Dla wszystkich próbek przeprowadzono pomiary z 

wykorzystaniem dyfraktometrii rentgenowskiej, w dyfrak-
tometrze X’Pert Panalytical, stosując promieniowanie rent-
genowskie CuKα, w standardowej konfiguracji, a także w 

konfiguracji GID (ω = 1-3o).

Wyniki i dyskusja

Spektroskopia FTIR żeli i powłok z układu Al2O3-TiO2-

SiO2

We wszystkich zmierzonych widmach FTIR (RYS. 1,2,3 

oraz 4) można było wyróżnić pasma pochodzące od drgań 

rozciągających grupy OH (przy około 3432-3672 cm-1) ra-
zem z drganiami zginającymi cząsteczkę H2O, przy około 

1630 cm-1. Pasma te mogą wynikać z zastosowania metody 

zol-żel do syntezowania powłok, czego potwierdzeniem 

jest ich zanikanie wraz z podnoszeniem temperatury w 

procesie wygrzewania powłok czy żeli. Przypisanie pasm 

pochodzących od drgań połączeń Ti-O dokonano poprzez 

porównanie zmierzonych widm z wcześniej otrzymanymi 

widmami czystego rutylu i anatazu. Na widmach wyraźnie 

zaznaczyła się także obecność pasm przypisanych drga-
niom połączeń Si-O(Si) czy Si-O(Al). Pasma przy 450 cm-1 
można przypisać drganiom zginającym połączenie O-Si-O, 

podczas gdy pasmo przy 790 cm-1 może pochodzić od sy-
metrycznych drgań rozciągających mostki Si-O-Si. Z kolei w 

zakresie 1034-1051 cm-1  znajdują się pasma pochodzące od 

asymetrycznych drgań rozciągających połączenia Si-O(Si) 

oraz Si-O(Al) dla glinu w koordynacji tetraedrycznej [6]. 

W widmach można zaobserwować jeszcze jedno pasmo, 

przy około 1205 cm-1, które może być przypisane drganiom 

podwójnego wiązania Si=O.

Badania XRD żeli i powłok z układu Al2O3-TiO2-SiO2

Dla wszystkich próbek przeprowadzono pomiary w stan-
dardowej konfiguracji oraz w konfiguracji GID, wykorzystując 

promieniowanie CuKα. Praktycznie prawie wszystkie próbki 

(cienkie filmy i próbki lite) były w dużej części amorficzne 

i jednocześnie homogeniczne do temperatury 850oC.  

TEOS: Si(C2H5O)4.OCH3)4 [3,4,5]. The method based on 

the hydrolysis and the polycondensation reactions among 

the alkoxides and alkoxysilanes dissolved in non-aqueous 

solvents was applied in those studies. The sonocatalysis 

was also used to improve the homogenization of alumina 

and titania sols.

All bulk samples were prepared by annealing (in air) of 

three component gel at different temperatures: from 500oC, 

through 850oC and up to 1100oC. Coatings on carbon, steel 

and titanium alloy samples were deposited by sol-gel method 

as separate Al2O3, TiO2 and SiO2 layers or from the mixture 

of those three sols (1:1:1), annealed then in air (steel) and 

in argon (carbon and titanium alloy) at 700
o
C and 500

o
C.

The FTIR spectra were obtained with Digilab Division 

FTS-60V spectrometer by BIO-RAD produced. They were 

measured as absorption spectra and also as reflection ones. 

All spectra were obtained in the range of 400-4000 cm-1, 

with 4 cm-1 resolution. The SEM images were observed 

with NOVA SEM 200 FEI microscope. All samples were also 

studied with the XRD diffractometry, using X’Pert Panalyti-
cal Diffractometer and CuKα radiation, in standard or GID 

(Grazing Incidence Diffraction) configuration (ω=1-2o). 

Results and discussion

The FTIR studies of gels and thin films of Al2O3-TiO2-

SiO2 system

In all spectra measured (FIG. 1,2,3,4), the bands as-
signed to the stretching vibrations of OH groups (at about 

3432-3672 cm-1) together with the bending vibrations in 

H2O molecules (at about 1630 cm-1) are observed, what 

is connected with the sol-gel synthesis. The intensity of all 

those bands decreases during an annealing process. In all 

spectra of bulk samples and coatings, the positions of Ti-O 

bond vibrations were ascribed basing on the IR spectra of 

the pure anatase and rutile. One can observed the strongly 

marked presence of bands assigned to the Si-O and also 

Si-O-Al bonds vibrations. In the case of bulk samples and 

coatings, bands at 450 cm-1 are connected with the bending 

vibrations of O-Si-O linkage whereas the bands at 790 cm-1 
one can be assigned to the symmetric stretching vibrations 

of Si-O-Si bridges. In the range of 1034-1051 cm-1, bands 

due to the asymmetric stretching vibrations of Si-O(Si) and 

Si-O(Al) connections are observed (Al is present in tetra-
hedral coordination in this case) [6]. One additional band 

appears in spectra described, at about 1205 cm-1 which can 

be assigned to the double Si=O bond. 

RYS. 1. Zestawienie widm IR otrzymanych dla żelu 
z układu Al2O3-TiO2-SiO2, wygrzewanego w tempe-
raturach: 500oC (a), 850oC (b) and 1100oC (c).
FIG. 1. The comparison of the FTIR spectra of gel 
of Al2O3-TiO2-SiO2 system annealed at: 500oC (a), 
850oC (b) and 1100oC (c).



26

W próbkach litych, wygrzewanych powyżej 850oC, można 

było zaobserwować pojawiającą się w niewielkich ilościach 

fazę krystaliczną, podobnie jak w niektórych powłokach, 

nawet poniżej 850oC.

The X-ray diffraction studies

All samples were measured in standard and GID con-
figuration, using CuKα radiation. Almost all samples (thin 

films and bulk ones) were mostly amorphous at different 

temperatures and thus homogeneous up to 850oC. However, 

crystalline phases were observed in bulk samples annealed 

at temperatures higher than 850oC and their small amounts 

were also found in particular thin films.

The SEM studies of samples of Al2O3-TiO2-SiO2 system 

    The SEM pictures of three component coatings (FIG. 

5,6), as well those deposited as three separate layers as 

these synthesized from mixture of three sols distinctly point 

out on two thin films obtained on Ti alloy and steel as three 

separate Al2O3, TiO2 and SiO2 layers, each twice deposited. 

These thin films play the role of the best anticorrosive layers 

with probably good adhesion and density, what results from 

optical observations. Such properties of thin films should 

be confirmed by additional  proper investigations. Also the 

thin film deposited on the titanium alloy from three compo-
nent sol seems to be a perspective one. The SEM studies  
allow to estimate the average thickness of the coatings at 

about 1 µm for all samples.

RYS. 4. Widmo IR cienkiego filmu z układu Al2O3-
TiO2-SiO2, naniesionego na podłoże ze stali w postaci 
pojedynczych warstw (a) oraz z mieszaniny zoli (b). 
FIG. 4. The FTIR spectrum of Al2O3-TiO2-SiO2 thin 
film deposited on steel substrate as separate layers 
(a) and from sols mixture (b).

RYS. 5. Zdjęcia SEM powłoki naniesionej z mieszaniny zoli na podłoże ze stali (a), ze stopu tytanu (b) oraz wę-
glowe (c).
FIG. 5. The SEM images of Al2O3-TiO2-SiO2 thin film deposited on steel (a), titanium alloy (b) and carbon (c) sub-
strate from the mixture of sols.

RYS. 2. Widmo IR cienkiego filmu z układu Al2O3-TiO2-
SiO2, naniesionego na podłoże węglowe w postaci 
pojedynczych warstw (a) oraz z mieszaniny zoli (b). 
FIG. 2. The FTIR spectrum of Al2O3-TiO2-SiO2 thin 
film deposited on carbon substrate as separate 
layers (a) and from sols mixture (b).

RYS. 3. Widmo IR cienkiego filmu z układu Al2O3-
TiO2-SiO2, naniesionego na podłoże ze stopu tyta-
nowego w postaci pojedynczych warstw (a) oraz z 
mieszaniny zoli (b).
FIG. 3. The FTIR spectrum of Al2O3-TiO2-SiO2 thin 
film deposited on titanium alloy substrate as sepa-
rate layers (a) and from sols mixture (b).

a) b) c)
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Conclusions

1. The synthesis of samples in form of bulk and thin 

films enabled to compare the structure of the same type of 

material but obtained in different forms, also in temperatures 

higher than those of thin films deposition.

2. All samples (thin films and bulk ones) were mostly 

amorphous and thus homogeneous up to 850oC, above 

that temperature, different crystalline phases were obtained 

according to the XRD studies.

3. The average thickness of thin films deposited on 

carbon, steel and titanium alloy can be estimated at about  
1 µm according to the SEM and EDS studies.

4. In the Al2O3-TiO2-SiO2 system, Al can be mostly ob-
served in tetrahedral coordination, probably substituting Si 

atoms in SiO4 units. 

5. The best thin films, because of their structure and 

morphology, that can play the role of anticorrosive coatings, 

were obtained as separate Al2O3, TiO2 and SiO2 layers on 

titanium alloy and steel. Also the thin film deposited from 

three component sol on the titanium alloy seems to be a 

perspective anticorrosive coating.
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Badania SEM i EDS próbek z układu Al2O3-TiO2-SiO2

Obrazy SEM syntezowanych trójskładnikowych powłok 

(RYS. 5,6), zarówno nakładanych sekwencyjnie, jak i z 

zolu trójskładnikowego wyraźnie wskazują na dwie po-
włoki nakładane sekwencyjnie na podłoża ze stopu tytanu 

oraz ze stali, które mogą w najlepszy sposób pełnić rolę 

powłok antykorozyjnych z uwagi na ich przypuszczalnie 

dobrą szczelność i przyczepność do podłoża, co można 

wywnioskować z obserwacji optycznych. Precyzyjne okre-
ślenie tych właściwości powłok wymagałoby dodatkowych, 

odpowiednich badań. Podobnie warstwa otrzymana z zolu 

trójskładnikowego na podłożu ze stopu tytanowego wyda-
je się być perspektywicznym tworzywem ochronnym. Na 

podstawie badań SEM i EDS można oszacować grubość 

wszystkich otrzymywanych powłok na około 1 µm.

Wnioski

1. Jednoczesne przeprowadzenie syntezy próbek litych 

oraz próbek otrzymywanych jako powłoki pozwoliło na 

porównanie struktury tego samego tworzywa ale w różnej 

postaci, również w temperaturach wyższych niż wygrzewane 

były powłoki.

2. Badania XRD wykazały, że wszystkie próbki były w 

dużej części amorficzne do temperatury 850oC. Od tempe-
ratury 850oC zaczęły pojawiać się różne fazy krystaliczne, 

przede wszystkim w próbkach litych. Można zatem stwier-
dzić, że do temperatury 850oC badane materiały były w 

przeważającej większości homogeniczne.

3. Przeciętną grubość powłok oszacowano na podstawie 

badań SEM i EDS na około 1 µm.

4. W układzie Al2O3-TiO2-SiO2, Al występuje przede 

wszystkim w koordynacji tetraedrycznej, prawdopodobnie 

podstawiając atomy Si w jednostkach SiO4.

5. Jako najlepsze powłoki antykorozyjne, ze względu 

na ich strukturę i morfologię wybrano warstwy otrzymane 

sekwencyjnie z zoli jednoskładnikowych Al2O3, TiO2 oraz 

SiO2 na podłożach ze stopu tytanowego i na stali. Również 

w przypadku powłok otrzymywanych z zolu trójskładnikowe-
go Al2O3-TiO2-SiO2 można wybrać warstwę na podłożu ze 

stali jako perspektywiczne tworzywo pełniące rolę powłoki 

antykorozyjnej.
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RYS. 6. Zdjęcia SEM powłoki naniesionej z pojedynczych zoli na podłoże ze stali (a), ze stopu tytanu (b) oraz 
węglowe (c).                  
FIG. 6. The SEM images of Al2O3-TiO2-SiO2 thin film deposited on steel (a), titanium alloy (b) and carbon (c) sub-
strate as separate sols.
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