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Wprowadzenie

Tytan i jego stopy ze względu na szczególne właściwości 

fizyczne, chemiczne oraz dobrą biozgodność w środowi-

skach ludzkich komórek i tkanek znajdują coraz szersze 

zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny [1–3]. 

Wyparły one niemal całkowicie kwasoodporne stale auste-

nityczne i tzw. stopy Vitalium (Co–Ni–Mo). Widoczne jest to  

w wielu aspektach medycyny: leczeniu urazów (endoprote-

zy, wszczepy, płytki stabilizacyjne);komforcie prowadzenia 

zabiegów (instrumentarium, narzędzia, aparatura) [4–9].

Tytan, a także jego stopy, charakteryzują się bardzo 

dobrą odpornością na korozję chemiczną. Nie reagują z wie-

loma związkami chloru, a także z siarczkami, siarczanami  

i chloranem (I) sodu w szerokim zakresie stężeń i tempera-

tur. Ponadto metal ten jest odporny na działanie wody mor-

skiej, kwasu azotowego o dowolnym stężeniu i w różnych 

temperaturach, roztopionej siarki, siarkowodoru, dwutlenku 

siarki, amoniaku i nadtlenku wodoru. Nadmienić należy, 

że istnieją związki organiczne i nieorganiczne, które mogą 

wywołać korozję na powierzchni tytanu. Generalnie jednak 

tytan i jego stopy wykazują dobrą odporność na korozję 

wżerową, międzykrystaliczną i naprężeniową. 

Jak wiadomo zapotrzebowanie na nowe materiały za-

równo metaliczne, jak i ceramiczne, czy polimerowe dla 

zastosowań medycznych ciągle wzrasta. Poszukuje się 

coraz to nowszych tworzyw, które byłyby bezpieczne dla 

organizmów żywych w długotrwałym użytkowaniu.

Aby zapewnić pożądane właściwości biomateriałów, 

stosuje się metody inżynierii powierzchni. Najczęściej 

modyfikacje powierzchni prowadzi się przez azotowanie, 

utlenianie, czy węgloazotowanie. Ponadto zmianę właś-

ciwości powierzchni można uzyskać poprzez nakładanie 

różnego rodzaju warstw.

Materiały i metody    

W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań 

modyfikowanych powierzchni tytanu i jego stopu Ti6Al4V.

Modyfikację powierzchni badanych próbek a-C:N:H  

i SiCxNy(H). Warstwy te otrzymano w procesie, odpowied-

nio, RFCVD (13,56MHz, 60W) oraz MWCVD (2,45GHz, 

800W), przy użyciu reaktywnych mieszanin gazowych za-

wierających CH4, N2, SiH4, H2 wprowadzanych do reaktorów  

w różnych proporcjach.

Morfologię powierzchni i skład chemiczny warstw badano 

stosując odpowiednio metody SEM [10] i EDS (TAB.1).  

Właściwości tribologiczne otrzymanych materiałów bada-

no przy użyciu urządzenia Micro – Combi – Tester (twardość 

i moduł Younga) oraz tribotesteru typu kula – tarcza (badania 

tarciowo - zużyciowe) (przeprowadzone zgodnie z normami 

ASTM i ISO) [10]. 
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Introduction

Titanium and its alloys are very attractive materials for 

applications in various areas of medicine. This is with regard 

for their unique physical and chemical properties as well 

as good biocompatibility in the environment of human cells 

and tissues [1-3]. 

They have replaced acid resistant steels and so-called 

Vitalium alloys (Co – Ni – Mo). It can be seen in many 

fields of medicine such as comfort of surgical procedures  

(apparatus) and treatment of injuries (for example: endopro-

thesis and artificial limbs, implants, plates of stabilization) 

[4-9].

The very distinctive property of titanium and titanium 

alloys is that of significant resistance to chemical attack. 

For wide temperature and concentration range they do not 

react with most chlorine compounds (sodium chlorine) as 

well sulfides and sulfates. They also posses high resist-

ance to sea water action and to the action of nitric acid, 

molten sulfur, hydrogen sulfide, sulfur dioxide, ammonia 

and hydrogen peroxide – in any concentration and at vari-

ous temperatures. While it is true that there are some both 

organic and inorganic compounds that can cause corrosion 

of titanium but generally both titanium and its alloys exhibit 

really unique resistance to etching as well as inter-crystalline 

and stress-originated corrosion.

To  assure desirable proprieties biomaterials, it complies 

the methods of engineering of surface, oxygenation, the 

most often conducts oneself the modifications of surface 

by nitrided or carbon-nitrided. It moreover the change of 

propriety of surface was it been possible was to get across 

putting the different kind of layers.

Materials and methods 

In presented work were introduced the results of inves-

tigations was modified surfaces titanium and its Ti6Al4V 

alloy.

This consideration has prompted the authors of the 

present work to undertake the respective studies concern-

ing modification of the surface of Ti and Ti6Al4V alloy with  

a-C:N:H and SiCxNy(H) layers. The layers have been depos-

ited using plasma chemical techniques: RFCVD (13,56MHz, 

60W) and MWCVD (2,45GHz, 800W) with application of 

CH4, N2, SiH4 and H2 gas mixture introduced to the reactor 

at various proportions. 

The obtained layers have been carefully investigated in  

a view of possible applications in medicine. The morphology 

and surface quality of the layers have been analyzed with 

typical tools: SEM [10]  and EDS (TABLE 1).
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Wyniki

Dla obydwu podłoży warstwy a-C:N:H-katoda i a-C:N:H-

anoda mają twardość niższą od podłoży przy czym najniższe 

wartości zmierzono dla próbki z warstwą a-C:N:H-katoda. 

Warstwy SiCxNy(H) w nieznacznym stopniu podnoszą twar-

dość powierzchni. Dla każdej z warstw mierzona twardość i 

moduł Younga jest wyższa dla warstwy nałożónej na stopie 

Ti6Al4V niż na czystym tytanie.

Wśród próbek, których podłożem jest tytan  najmniejszy 

współczynnik tarcia posiada próbka z warstwą SiCxNy(H) 

ok. 0,05 (podłoże Ti–0,27), dla podłoża ze stopu - ok. 0,06 

(podłoże Ti6Al4V–0,28). Nałożone warstwy zwiększają 

odporność na zużycie materiału podłoża. Największą od-

porność na zużycie wykazują warstwy SiCxNy(H) zarówno 

na Ti jak i Ti6Al4V.

Wyniki badań korozyjnych (polaryzacyjnych i potencjo-

metrycznych), wykonanych przy użyciu VoltaLab PGZ301, 

tytanu i stopu Ti6Al4V zarówno na próbkach surowych jak 

i pokrytych warstwami w roztworze Ringera, przedstawiają 

RYSUNKI: 1 a i b oraz 2 a i b. 

Z krzywych polaryzacji anodowej (RYS.1a) wynika, że 

powierzchnia tytanu z warstwą typu a-C:N:H katoda wy-

kazuje najbardziej zbliżone gęstości prądu anodowego do 

powierzchni surowej. Szczególnie dotyczy to obszaru poten-

cjału z zakresu potencjału korozyjnego (RYS.1b). Pozostałe 

warstwy powodują wzrost gęstości prądu anodowego, przy 

czym najwyższe wartości wykazuje powierzchnia z warstwą 

a-C:N:H anoda.

RYS.2 a i b przedstawiają  krzywe polaryzacji anodowej 

i potencjału korozyjnego stopu Ti6Al4V  w stanie surowym 

i po modyfikacji.

Z przebiegu krzywych polaryzacyjnych (RYS.2a), podob-

nie jak w poprzednim przypadku, wykazuje, że modyfikacja 

powierzchni stopu Ti6Al4V za pomocą warstwy a-C:N:H 

anoda zdecydowanie pogarsza jej odporność korozyjną. 

Pozostałe warstwy (a-C:N:H katoda, SiCxNy(H)) poprawiają 

Results

The results show that both C:N:H and SiCxNy(H) layers 

are homogeneous and well adhesive to the substrate. 

The tribological properties of received materials have 

been evaluated in the measurements of hardness and Young 

module (Micro-Combi-Tester) and in the test performed with 

application of a tribotester of the “sphere-shield” type. For 

comparison the norms of ASTM and ISO are given [10].

The measured values indicate that both types of the a-C:

N:H layers, i.e. the ones deposited on a cathode (a-C:N:H-

cathode) and the others obtained on a anode (C:N:H-anode) 

exhibit lower hardness than uncoated substrates. The lowest 

value has been found for the C:N:H/cathode layer. Simultane-

ously the SiCxNy(H) layer rises hardness of modified surfaces. 

It can be also seen that the deposited layers improve both the  

hardness and Young module of the Ti-6Al-4V alloy. The effect 

is better than in the case of the layers used on titanium.

For the layers deposited on titanium, the SiCxNy(H) layer 

exhibits the lowest friction coefficient. The respective value 

is about 0,05, while for the layer on the alloy – it is 0,06. 

The values for the uncoated substrates are: 0,27 for Ti and 

0,28 for Ti6Al4V. This means that the layers improve the 

substrate resistance-to-waste. The highest resistance has 

been found for the coatings with the SiCxNy(H) layers – both 

on Ti and on Ti6Al4V.

The results of corrosive investigations (the polarizations 

and potentiometrics), executed with using VoltaLab the 

PGZ301, titanium and  Ti6Al4V alloy both on samples raw 

how and covered the layers in Ringer’s solution, shows 

FIGs. 1 a and b as well as FIGs. 2 a and b.

With curves of anodal polarization (FIG.1a) results, that 

the titanium’s surface from the layer of type a-C:N:H-cathode 

shows the most to raw surface the approximate thicknesses 

of anodal current. This area of potential concerns with range 

of corrosive potential particularly (FIG.1b). Remaining lay-

ers cause the growth of thickness of anodal current, near 

Próbki / Samples C    % at N    % at O   % at Si    % at Al    % at V    % at Ti    % at N/C   % at
Ti + a-C:N:H ANODE 34,56 24,47 ---- ---- ---- ---- 40,97 0,708

Ti6Al4V + a-C:N:H ANODE 62,25 11,24 5,43 ---- 2,14 0,54 18,40 0,181

Ti + a-C:N:H CATHODE 12,17 33,40 ---- ---- ---- ---- 54,43 2,744

Ti6Al4V + a-C:N:H CATHODE 73,17 8,11 5,79 ---- 1,40 0,28 11,23 0,111

Ti + SiCxNy(H) 20,59 1,80 25,01 0,56 ---- ---- 52,04 0,087

Ti6Al4V + SiCxNy(H) 5,48 6,28 31,57 6,05 5,46 1,12 44,04 1,146

TABELA 1. Udział  pierwiastków na powierzchni tytanu i stopu Ti6Al4V po modyfikacji powierzchni.
TABLE 1. The part of elements on surface of titanium and Ti6Al4V alloy after modification.

RYS.1. Badania polaryzacyjne powierzchni Ti: a) krzywe polaryzacyjne, b) potencjał korozyjny w roztworze Ringera. 
FIG.1. Polarization research of titanium surface: a) polarization curves; b) corrosion potential, in Ringer’s solution. 
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odporność korozyjną stopu, na co wskazują niższe wartości 
prądu anodowego, zwłaszcza w obszarze  potencjałów od-

powiadających potencjałom korozyjnym (RYS.2b). Stabilne 
wartości potencjału korozyjnego (brak oscylacji), dla tych 
warstw, wskazuje na podwyższenie odporności na korozję 
lokalną w obecności jonów chlorkowych w środowisku.

Wnioski

Z przeprowadzonych badań wynika, że wszystkie 
stosowane obróbki powierzchni tytanu poprawiają jego 
właściwości trybologiczne (szczególnie warstwa SiCxNy(H)). 
W przypadku stopu Ti6Al4V jedynie warstwa SiCxNy(H) 
poprawia odporność na ścieranie.

Modyfikacja powierzchni tytanu poprzez nakładanie 
warstw pogarsza jego odporność korozyjną. Wyjątek 
stanowi warstwa a-C:N:H katoda. W przypadku stopu 
Ti6Al4V, podobnie jak w przypadku tytanu, warstwa  
a-C:N:H anoda okazuje się całkowicie nieprzydatna  
z punktu widzenia odporności korozyjnej. Pozostałe warstwy  
(a-C:N:H katoda, SiCxNy(H)) podwyższają odporność 
korozyjną modyfikowanych powierzchni w syntetycznym 
fizjologicznym roztworze Ringera.

     

what the highest values shows surface from layer a-C:N:
H-anode.

FIGs.2 a i b show anode polarization curves and corrosion  
potential of Ti6Al4V in raw condition and after modification. 
    It with course of polarization curves (FIG.2a), similarly 
how in previous case, result, that the surface modification 
of Ti6Al4V surface with the help of a-C:N:H-anode layer 
deciding worsens her corrosive resistance. The remaining 
layers (a-C:N:H-cathode, SiCxNy(H)) they improve the cor-
rosive resistance of alloy, the lower values on what show the 
anodal current, especially in area the  potentials answering 
the corrosive potentials (FIG.2b). The stable values of cor-
rosive potential (the lack of oscillation) it, for these layers, 
shows on rise of resistance on local corrosion in presence 
of chloride ions in environment.

Conclusions

With conducted investigations results, that all applied 
processing of titanium’s surface improve his propriety tri-
bologic (particularly layer SiCxNy(H)). In case of Ti6Al4V 
alloy the only SiCxNy(H) layer the resistance improves on 
abrasion.

Across she putting layers it worsens its corrosive resist-
ance modification of the titanium’s surface. Except state  
a-C:N:H-cathode layer. In case of Ti6Al4V alloy, similarly 
how in the titanium’s case, the a-C:N:H-anode layer turns out 
entirely useless with point of sight of corrosive resistance. 
The remaining layers (a-C:N:H-cathode, SiCxNy(H)) raise 
the corrosive resistance of modified surfaces in synthetic 
physiological Ringer’s solution.
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RYS.2. Badania polaryzacyjne powierzchni Ti6Al4V: a) krzywe polaryzacyjne, b) potencjał korozyjny w roztworze Ringera. 
FIG.2. Polarization research of Ti6Al4V surface: a) polarization curves; b) corrosion potential, in Ringer’s solution. 


