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Streszczenie
 

Podłoża ze stopu Ti6Al4V azotowane i nieazotowa-

ne zostały pokryte podpowłoką krzemianowo-tytanową 

metodą zol-żel, a następnie powłoką hydroksyapaty-

tową metodą elektroforezy. Gotowe próbki poddano 

termostatowaniu w sztucznym osoczu. 

Na podstawie badań spektroskopowych w pod-

czerwieni (FTIR), rentgenowskich, z zastosowaniem 

stałego, niskiego kąta padania (GID) oraz skaningowej 

mikroskopii elektronową (SEM) skorelowanej z mi-

kroanalizą rentgenowską (EDS) porównano powłoki 

pod kątem ich krystaliczności oraz składu fazowego. 

Badania przed i po termostatowaniu w SBF umożliwiły 

wytypowanie powłok o potencjalnych najkorzystniej-

szych właściwościach bioaktywnych.

[Inżynieria Biomateriałów, 69-72, (2007), 58-61]

Wstęp

Najczęściej stosowanymi biomateriałami implantacyjnymi 

są polimery, materiały ceramiczne, węglowe oraz metalicz-

ne. Projektowanie swoistych biokompozytów, wykorzystują-

ce połączenie zalet poszczególnych grup materiałów, przy 

równoczesnej minimalizacji ich wad stanowi wyzwanie dla 

nowoczesnej inżynierii materiałowej. Materiały metaliczne 

znalazły zastosowanie w implantologii ze względu na swą 

wytrzymałość, odporność na ścieranie, odpowiednie właści-

wości elektryczne oraz łatwość formowania. W połączeniu z 

biotolerancją i bardzo dobrą biozgodnością z tkanką kostną 

bioceramiki, pozwalają stworzyć kompozyty o cennych 

właściwościach. 

Materiały ceramiczne w zależności od formy występo-

wania, mogą posiadać zdolność tworzenia naturalnego 

połączenia z żywą tkanką  i przerastania nią (ceramika 

porowata) lub tworzenia międzyfazowego połączenia 

wszczepu z tkanką kostną poprzez formowania biologicznie 

aktywnego hydroksyapatytu na powierzchni. Oba powyższe 

zjawiska są pożądane i możliwe w przypadku implantów 

metalicznych, pokrytych warstwą ceramiczną. Nakłada-

nie powłok ceramicznych jest możliwe m.in. metodami 

niskotemperaturowymi takimi jak zol-żel lub elektroforeza. 

Powierzchnie, na których w wyniku termostatowania w 

sztucznym osoczu narasta apatyt, można traktować jako 

potencjalnie bioaktywne.

Część doświadczalna

Podłoże metaliczne wszystkich próbek stanowił stop 

tytanu Ti6Al4V lub ten sam stop poddany wcześniej azoto-
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Abstract
 

The Ti6Al4V and nitrided Ti6Al4V bases have 

been covered by titanium-silica underlayer, using 

sol-gel method and by hydroxyapatite layer using 

electrophoresis method. The obtained samples have 

been soaked in simulated body fluid (SBF).

On the ground of infrared spectroscopy, X-ray (GID 

technique) and scanning electron microscopy (SEM) 

with X-ray microanalysis (EDS) measurements ana-

lysis the layers have been compared from the point 

of view of crystallinity and phase composition. The 

analysis of results before and after SBF soaking made 

it possible to select the layers of the most advisable 

potential bioactive properties. 

[Engineering of Biomaterials, 69-72, (2007), 58-61]

Introduction

Polymers, ceramic materials, carbon and metals are the 

most frequent used implant materials. Specific biocompos-

ite planning, using the compilation of different materials 

groups quality, taking into account failings minimization, is 

the big challenge for the present-day materials engineering.   

Metallic materials are applied in implantology considering 

their strength, resistance, proper electric properties and 

formation ease.  Together with biotolerance and very good 

bioagreement with bone tissue of bioceramics they make 

chance to project the composites of very valuable properties. 

Ceramics materials, according to their form of existence, 

can have abilities to produce the natural combination with 

the alive tissue (porous materials) or to form biological ac-

tive hydroxyapatite on their surface. Both processes are 

advisable and possible in case of metallic implants covered 

by ceramics layer. Covering of the ceramics layer can be 

realised using low-temperature way such as electrophoresis 

or sol-gel method. The surface, where the growth of apatite 

during SBF soaking is observed, can be treated as poten-

tially bioactive one. 

Experimental

Titanium alloy Ti6Al4V as well as the same alloy after 

nitrification process was the base of all samples. The 

part of alloy was initially annealed during 2h at 700oC and 

subsequently nitride under a glow discharge during 4h 

at 850-900oC in nitrogen atmosphere with a pressure of  

3-4hPa [1]. The thickness of the  nitride layer, composed of 

TiN+Ti2N+άTi(N), varied  between 130-200μm. 

The modified nitride layer is a barrier preventing the 

migration of alloy elements from the base to the biological 
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surroundings. It significantly improves a wear resistance of 

titanium alloy [2].

Before underlayer depositing all the samples were treated 

by acetone, ethyl absolute alcohol and HF to remove the 

fat. Titanium-silica underlayers were deposited, using sol-

gel method. The sol was prepared using  alcohol solution 

of SiOC2H5)4 and  Ti(OCH2CH2CH3)4. The best conditions 

of underlayer depositing, results from the series of experi-

ments, were fixed as: double dipping (separated by drying 

in air) and heating in argon at 500oC.

Apatite layers were deposited using electrophoresis 

method from ethanol hydroxyapatite (Aldrich co.) sus-

pension with 10-30V tension in 10–30s time. After drying 

in air the samples were heated in argon in the range of  

500-750oC.  

The samples were soaked in simulated body fluid during 

30 days in constant temperature (37oC) The SBF solution 

was changed every 7 days.

The types of obtained samples are shown in TABLE 1. 

The infrared spectroscopic measurements (fourier trans-

form BioRad: MIR-FTS60v spectrometer), X-ray diffraction 

measurements (X-ray X`Pert Philips diffractometer with 

CuKαmonochromatic radiation, GID technique with special 

Soller slit and diffracted beam monochromator) and scan-

ning microscope measurements (FEI/Philips JSM–5400 

JEOL with EDX-EDAX scanning microscope with X-ray 

LINK ISIS 300 microanalyse detector) were performed for 

all the samples before and after SBF soaking. 

Results and discussion

The extension of the beam way in the layer in the GID 

technique, enabled to detect the apatite layer on the high 

crystalline metal base. The analyse of  hydroxyapatite peaks 

intensities showed that this phase is almost amorphous 

or very low crystalline. The amount of deposited apatite 

is surely higher for all samples with Ti-Si underlayer. The 

comparison of X-ray patterns of samples before and after 

SBF soaking indicated the growth of HAp layer thickness 

after the SBF soaking process (FIG.1 and 2).  The ratio of 

metal base peaks intensity to apatite peaks intensity for the 

samples after SBF soaking is lower – the base is screened 

by HAp layer. The apatite origin from SBF soaking is more 

amorphous than the one from electrophoresis. The com-

parison of layers on the Ti6Al4V and nitrided Ti6Al4V bases 

showed the higher crystallinity of layer on nitride base but 

the layer after SBF soaking is probably thinner (the presence 

of  peaks characteristic for titanic and nitride phase as well 

as apatite phase). 

The analysis of IR spectroscopic spectra (FIG. 3) con-

firms the results of X-ray measurements. Effective depositing 

of apatite during electrophoresis is observed for all samples 

with Ti-Si underlayer. The bands characteristic for the P-O 

bond vibrations in apatite are more intensive in case of 

samples after SBF soaking, what confirm the growth of HAp 

waniu. Azotowaniu próbek przeprowadzono w warunkach 

wyładowania jarzeniowego [1], po uprzednim ich wyżarzeniu 

w temperaturze 700oC w ciągu 2 godzin. Proces został prze-

prowadzony w czasie 4 godzin w atmosferze czystego azo-

tu, przy ciśnieniach z przedziału 3-4hPa, w temperaturach 

850oC i 900oC. Grubość wytworzonej warstwy azotkowej, 

o złożonej mikrostrukturze, TiN+Ti2N+άTi(N) zawiera się 

pomiędzy 130-200μm. 

Zmodyfikowana powierzchnia zapobiega możliwości 

przechodzenia pierwiastków wchodzących w skład pod-

łoża do otaczającego środowiska biologicznego. Ponadto 

uzyskana zostaje poprawa odporności stopu Ti-6Al-4V na 

zużycie poprzez tarcie [2].

Nakładanie podpowłok poprzedzono odtłuszczaniem 

w acetonie, a następnie w alkoholu etylowym absolutnym 

i trawieniem w HF. Podpowłoki krzemianowo-tytanowe 

nakładano metodą zol-żel z zolu, przygotowanego z al-

koholowego roztworu (SiOC2H5)4 oraz  Ti(OCH2CH2CH3)4.

W wyniku przeprowadzonych prób za optymalne warunki 

nakładania podpowłoki przyjęto dwukrotne wynurzanie z 

międzyoperacyjnym suszeniem, a następnie wygrzewanie 

w atmosferze argonu w temperaturze 500oC.

Powłoki apatytowe nanoszono metodą elektroforezy 

z zawiesiny alkoholowej hydroksyapatytu (firmy Aldrich) 

stosując napięcia z przedziału 10-30V w czasie 10-30s. Po 

wysuszeniu próbki wygrzewano w temperach 500-750oC.  

Termostatowanie próbek prowadzono w syntetycznym 

osoczu przez 30 dni w stałej temperaturze wynoszącej 37oC, 

wymieniając co 7 dni roztwór SBF.

Przygotowane typy próbek zestawiono w TABELI 1.

Wszystkie próbki poddano badaniom spektroskopowym 

w podczerwieni (spektrometr fourierowski BioRad: MIR-

FTS60v,), rentgenowskim (dyfraktometr rentgenowski 

X`Pert firmy Philips; promieniowanie monochromatyczne 

CuKα, z wykorzystaniem zespołu optyki wiązki równoległej 

(GID), w skład którego wchodzą szczeliny Sollera oraz 

monochromator na wiązce ugiętej) i mikroanalizie rent-

genowskiej, połączonej z mikroskopowymi obserwacjami 

morfologii powierzchni (mikroskop skaningowy JSM–5400 

JEOL z mikroanalizatorem rentgenowskim firmy LINK ISIS 

seria 300). 

Dyskusja wyników

Analiza dyfraktogramów otrzymanych techniką GID, 

dzięki wydłużeniu drogi wiązki X w powłoce, pozwala na 

stwierdzenie obecności warstwy apatytowej na wysoko-kry-

stalicznym podłożu metalicznym. Porównanie intensywności 

refleksów charakterystycznych dla apatytu hydroksylowego 

wskazuje, że osadzony apatyt jest fazą drobnokrystaliczną 

lub prawie amorficzną. Ilość osadzonego apatytu jest wyraź-

nie wyższa w przypadku wszystkich próbek z podpowłoką. 

Porównanie dyfraktogramów analogicznych próbek przed i 

po termostatowaniu wskazuje na wzrost grubości warstwy 

HAp  po termostatowaniu (RYS.1 i 2) – na rentgenogramach 

Próbka / 

Sample
Opis / Description

Ne próbka o podłożu nieazotkowanym, powłoka HAp (elektroforeza) / sample on the Ti6Al4V base, HAp layer (electrophoresis)

Npe próbka o podłożu nieazotkowanym, podpowłoka Si-Ti, powłoka HAp (elektroforeza)/ sample on theTi6Al4V base, Si-Ti underlayer, HAp layer (electrophoresis)

Ae próbka o podłożu azotkowanym, powłoka HAp (elektroforeza) / sample on the nitrided base, HAp layer (electrophoresis)

Ape próbka o podłożu azotkowanym, podpowłoka Si-Ti, powłoka HAp (elektroforeza) / sample on the nitrided base, Si-Ti underlayer, HAp layer (electrophoresis)

tNe próbka Ne po termostatowaniu w SBF / sample Ne after SBF soaking

tNpe próbka Npe po termostatowaniu w SBF / sample Npe after SBF soaking

tAe próbka Ae po termostatowaniu w SBF / sample Ae after SBF soaking

tApe próbka Ape po termostatowaniu w SBF / sample Ape after SBF soaking

TABELA 1. Zestawienie typów próbek z powłoką apatytową.
TABLE 1. Types of samples with apatite layer.
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próbek po termostatowaniu intensywność refleksów zwią-

zanych z podłożem w stosunku do intensywności refleksów 

charakterystycznych dla apatytu jest wyraźnie niższa, co 

świadczy o ekranowaniu podłoża przez warstwę HAp. Apatyt 

powstały w trakcie termostatowania jest bardziej amorficzny 

niż nałożony elektroforetycznie. Porównanie powłok na pod-

łożach azotowanych i nieazotowanych wskazuje na wyższą 

krystaliczność tych pierwszych, przy czym warstwa narosła 

na podłożach azotowanych w trakcie termostatowania jest 

najprawdopodobniej cieńsza (na rentgenogramach obecne 

są wyraźne refleksy związane z podłożem –fazą tytanową  

i azotkową oraz charakterystyczne dla apatytu). 

Analiza widm spektroskopowych w podczerwieni (RYS. 3) 

potwierdza wyniki badań rentgenograficznych. W proce-

sie elektroforezy apatyt osadza się dobrze na wszystkich 

próbkach z podpowłoką Si-Ti. Pasma związane z drga-

niami P-O w apatycie są wyraźnie intensywniejsze dla 

próbek po termostatowaniu, co potwierdza przyrost apatytu  

RYS.3. Widma próbek  z podpowłoką Si-Ti oraz po-
włoką osadzaną elektroforetycznie (HAp w etanolu) 
na azotkowanych i nieazotkowaych podłożach przed 
i po termostatowaniu.
FIG.3. FTIR spectra of samples with apatite layer 
(electrophoresis)before and after SBF soaking.

RYS.1. Dyfraktogram próbki o podłożu nieazotkowa-
nym przed termostatowaniem (Npe).
FIG.1. The X-ray pattern of Npe sample before SBF 
soaking

RYS.2. Dyfraktogram próbki o podłożu nieazotkowa-
nym po termostatowaniu (tNpe).
FIG.2. The X-ray pattern of tNpe sample after SBF 
soaking.

RYS.4. Mikroanaliza rentgenowska próbek  przed i po termostatowaniu (Npe i tNpe).
FIG.4. EDS microanalysis of Npe and  tNpe samples before and after SBF soaking.



61during this process. The 

presence of bands in the 

region of  1400-1470cm-1 is 

very interesting – it indicate 

that the deposited apatite 

(especially the one depos-

ited during SBF soaking) 

have carbonate substitu-

tions [3].

The exemplary results 

of X-ray microanalysis 

are shown on the FIG.4.  

The intensity of peaks con-

nected with calcium and phosphorus are considerable for all 

samples with Si-Ti underlayer, and even dominant in case 

of samples after SBF soaking (especially for the samples 

without nitride layer). 

It should be emphasis that the presence of peaks charac-

teristic for Ti and Si and the absence of peaks characteristic 

for Al in the same time testifies rather hermetic depositing 

of metal base by Ti-Si underlayer [4]. X-ray microanalysis 

confirms the presence of carbon (in form of carbonate group 

– as was shown after FTIR results analyse) too. On the layer 

with the apatite deposited during electrophoresis process the 

apatite, rather regularly placed, can be observed on the SEM 

morphology image.   The carbonate apatite is deposited in 

form of cauliflower area, plentiful for the samples without 

nitride layer (RYS.5).

Conclusion

1. Depositing of phosphate layers directly on the Ti6Al4V 

isn’t very effective. The effectiveness of HAp depositing in 

electrophoresis process is higher when the Ti-Si sol under-

layer is applied. 

2. The comparison of the results obtained for the Ti6Al4V 

and nitrided Ti6Al4V bases saples with the Ti-Si underlayer 

and electrophoresis apatite layers before SBF soaking 

shows that the layers on nitride base are thicker and have 

higher crystallinity.

3. After the SBF soaking the growth of apatite layer is 

observed – for the nitride base samples the layer is not so 

hermetic but has higher crystallinity. 

4. The apatite deposited during SBF soaking is a carbonate 

hydroxyapatite.

5. The nitrification of alloy titanium base don’t improve but 

don’t make worst the depositing of SBF during SBF soaking. 

Considering the improvement of mechanical and chemical 

properties the Ti6Al4V nitrification is a very good way of 

potentially bioactive implants surface modification. 
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w środowisku SBF. Charakterystyczna 

jest obecność na widmach pasm w 

zakresie 1400-1470cm-1, wskazująca 

na obecność w osadzonym apatycie 

(zwłaszcza po termostatowaniu) pod-

stawień węglanowych [3].

Przykładowe wyniki mikroanalizy 

rentgenowskiej przedstawiono na 

RYS.4. Intensywność pasm związa-

nych z obecnością wapnia i fosforu 

jest znaczna dla wszystkich próbek 

z podpowłoką, a dominująca w przy-

padku próbek po termostatowaniu 

(zwłaszcza na podłożu nieazotowanym). Należy zwrócić 

uwagę na obecność pików charakterystycznych dla Ti i Si, 

przy braku pików charakterystycznych dla Al, co świadczy 

o dość szczelnym pokryciu podłoża podpowłoką [4]. Mikro-

analiza potwierdza również obecność węgla (jak wykazały 

badania FTIR - w postaci grup węglanowych). Obserwacja 

morfologii powierzchni z apatytem nałożonym elektrofore-

tycznie wskazuje na powstawanie klasterów apatytowych, 

dosyć równomiernie rozmieszczonych na całej powierzchni 

próbki, natomiast apatyt węglanowy w trakcie termostato-

wania wydziela się w postaci kalafiorowatych wydzieleń, 

obfitych zwłaszcza dla próbek na nieazotowanym podłożu 

(RYS.5).

Wnioski

1. Osadzanie powłok fosforanowych wprost na podłożu 

Ti6Al4V jest mało efektywne. Efektywność procesu elek-

troforezy w znakomity sposób poprawia zastosowanie 

pośredniej, łączącej warstwy zolu - podpowłoki krzemia-

nowo-tytanowej.

2. Porównanie wyników badań dla powłok otrzymanych 

w wyniku elektroforezy z zawiesiny HAP w etanolu, na 

podłożu azotowanym i nieazotowanym przed procesem 

termostatowania w SBF wskazuje, że powłoki na podłożu 

azotowanym są grubsze i najprawdopodobniej wykazują 

wyższą krystaliczność. 

3. W wyniku termostatowania na powłokach otrzymanych w 

procesie elektroforezy z zawiesiny HAP w etanolu w sposób 

wyraźny następuje narastanie hydroksyapatytu, przy czym 

na stopie nieazotowanym warstwy narosłego apatytu wydają 

się być bardziej amorficzne i bardziej szczelne. 

4. Apatyt osadzający się w procesie termostatowania jest 

apatytem hydroksylowo-węglanowym.

5. Azotowanie podłoża stopowego nie poprawia, ale też w 

znaczący sposób nie pogarsza osadzania HAP w trakcie 

termostatowania w SBF. Ze względu na poprawę właści-

wości mechanicznych i antykorozyjnych azotowanie stopu 

Ti6Al4V wydaje się być korzystnym sposobem modyfiko-

wania powierzchni potencjalnych implantów.
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RYS.5. Morfologia powierzchni próbek Npe i tNpe.
FIG.5. Morphology of Npe and tNpe sample layers.


