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Introduction 

One of the prospective and dynamic trend of development 

in biomaterials is connected to metal-bio-ceramic layers 

systems, particularly those which join high physical and 

mechanical properties of titanium alloys with hydroxyapatite 

layer, which has a positive effect on their biological activ-

ity [1,3]. Surface engineering techniques such as: thermal 

spraying, PVD, CVD and electrochemical methods [1,4,5], 

are particularly important when it comes to their application 

in production of the layers on biomaterials. The layers pro-

duced by the glow-discharge, sol-gel and electrophoresis 

methods [4-6] are becoming increasingly important. The 

paper presents the study of microstructure and the pos-

sibility of designing bio-ceramic composite layers by hybrid 

method. 

Materials and methods

Bio-ceramic composite layers on Ti6Al4VELI alloy (ASTM- 

grade 5) produced by hybrid method with the use of glow-dis-

charge nitriding, sol–gel and electrophoresis were the subject 

of examinations. The TiN+Ti2N+αTi(N) layer on the alloy was 

produced by glow-discharge assisted by nitriding in a pure 

nitrogen atmosphere for 3h at a temperature of 800oC and  

under 4 hPa pressure. The layer was consequently pre-

covered twice with the SiO2-TiO2 sol-gel layer (heat treated 

at 500oC). The hydroxyapatite (Chema-Elektromet Co, 

Rzeszów), produced by electrophoresis method, was the 

final layer. The HA layer was annealed at the temperature of 

750oC, moreover, the thickness of the layer was controlled 

by selecting the depositing time and electric parameters of 

the electrophoresis process.

The morphology and microstructure of the manufactured 

bio-ceramic composite layers were studied with the use of 

scanning electron microscope (LEO 1430VP). 

Results 

The TiN+Ti2N+αTi(N) layer on Ti6Al4V alloy (FIG.1) is 

characterised by a high structural homogeneity (thickness 

~4 μm; microhardness ~1750 HV0.05). The edge surface 

development slightly exceeded the centre surface develop-

ment in the TiN+Ti2N+αTi(N) layer produced by the applied 

method (centre Ra=0,432 μm, edge Ra=0,467 μm). This 

fact ought to advantageously influence adhesion of the 

hydroxyapatite layer. 
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Wprowadzenie

Perspektywiczny i dynamiczny kierunek rozwoju sta-

nowią biomateriały układu metal – warstwy bioceramicze, 

w szczególności łączące wysokie właściwości fizyczne i 

mechaniczne stopów tytanu z kształtującą ich aktywność 

biologiczną warstwą hydroksyapatytu [1,3]. Znaczenie apli-

kacyjne w wytwarzaniu warstw na biomateriałach znajdują 

głównie techniki inżynierii powierzchni w tym m.in.: metody 

natryskiwania cieplnego, metody PVD, CVD oraz metody 

elektrochemiczne [1,4,5]. Wśród tych metod coraz większą 

rolę odgrywają warstwy wytwarzane metodami jarzeniowymi 

oraz metodami zol-żel i elektroforezy [4-6]. 

W pracy przedstawiono badania mikrostruktury oraz  

możliwości kształtowania kompozytowych warstw biocera-

micznych metodą hybrydową.

Materiał i metody

Przedmiot badań stanowiły bioceramiczne warstwy 

kompozytowe na stopie tytanu Ti6Al4VELI (ASTM- grade 5) 

wytworzone metodą hybrydową łączącą procesy azo-

towania jarzeniowego, zol-żel i elektroforezy. Na stopie 

Ti6Al4V metodą azotowania jarzeniowego (temp. 800oC, 

ciśnienie 4 hPa, czas procesu 3h) wytworzono warstwę 

TiN+Ti2N+αTi(N), którą następnie dwukrotnie pokryto war-

stwą SiO2-TiO2 techniką zol-żel (obróbka cieplna warstwy 

w temperaturze 500oC). Warstwę zewnętrzną stanowił 

hydroksyapatyt (HA) wytworzony metodą elektroforezy. 

Warstwę wygrzewano w temperaturze 750oC, a grubość 

regulowano poprzez dobór czasu osadzania i parametrów 

elektrycznych elektroforezy. 

Badania morfologii i mikrostruktury wytworzonych bio-

ceramicznych warstw kompozytowych przeprowadzono z 

wykorzystaniem elektronowego mikroskopu skaningowego 

(LEO 1430VP). 

Wyniki

Wytworzone na stopie Ti6Al4V warstwy TiN+Ti2N+αTi(N) 

(RYS.1) charakteryzują się wysoką jednorodnością struk-

turalną (grubość warstwy ~4 μm; twardość ~1750 HV0.05). 

Warstwy TiN+Ti2N+αTi(N) wykonano w ten sposób, że na 

krawędziach azotowanych próbek rozwinięcie powierzchni 

jest większe niż na środku (środek Ra=0,432, krawędź 

Ra=0,467). Fakt ten powinien korzystnie wpływać na przy-

czepność warstwy hydroksyapatytu.
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Analizując topografię powierzchni układu stop Ti6Al4V/

TiN+Ti2N+αTi(N)/SiO2-TiO2 stwierdzono występowanie 

mniejszej ilości mikropęknięć na środku próbki (założona 

mniejsza chropowatość warstwy azotowanej) niż na krawę-

dziach (RYS.2b,c).

Mikrostrukturę warstw SiO2-TiO2 wykonanych metodą 

zol-żel przedstawiono na RYSUNKU 2. Widoczne są liczne 

mikropęknięcia powstałe na skutek wygrzewania warstw 

w podwyższonej temperaturze. W przypadku warstw wy-

tworzonych na materiale bazowym - tytanie z podwarstwą 

TiN+Ti2N+αTi(N), mikrostruktura warstw SiO2-TiO2 jest bar-

dziej jednorodna i zwarta (RYS.2b) w porównaniu do warstw 

wykonanych bezpośrednio na stopie tytanu (RYS.2a). 

During the analysis of surface topography of the Ti6Al4V 

alloy/TiN+Ti2N+αTi(N)/SiO2-TiO2 system, smaller quantity 

of microcracks was observed in the centre of the specimen 

(smaller roughness of the nitrided layer intended), rather 

than on the edges (FIG.2b,c).  

FIGURE 2 presents the microstructure of SiO2-TiO2 layer 

produced by the sol-gel technique. Numerous microcracks 

have been observed due to the fact that the layers were 

annealed at high temperatures. In the case of substrate 

material - titanium with TiN+Ti2N+αTi(N) sublayer, the micro-

structure of SiO2-TiO2 layers is more homogeneous and 

compact (FIG.2b) in comparison with the layers produced 

directly on titanium alloy (FIG.2a). 

RYS.3. Układ kompozytowy stop tytanu /
TiN+Ti2N+αTi(N) / SiO2-TiO2 / hydroksyapatyt.
FIG.3. The titanium alloy / TiN+Ti2N+αTi(N) / 
SiO2-TiO2 / hydroxyapatite composite system.

RYS.1. Topografia powierzchni warstwy azotowa-
nej otrzymanej na stopie Ti6Al4V; (a) na środku 
próbki, (b) na krawędziach próbki.
FIG.1. The surface topography of nitrided layer on 
Ti6Al4V alloy; (a) in the centre of specimen, (b) in 
the edges of specimen.

a)

b)

RYS.2. Topografia powierzchni warstw SiO2-TiO2: 
(a) na stopie Ti6Al4V, 
(b) z podwarstwą TiN+Ti2N+αTi(N) – środek próbki, 
(c) TiN+Ti2N+αTi(N) – krawędź próbki.
FIG.2. The surface topography of SiO2-TiO2 layers: 
(a) on the Ti6Al4V alloy, 
(b) with TiN+Ti2N+αTi(N) sublayer - centre of 
the specimen, (c) TiN+Ti2N+αTi(N) – edge of the 
specimen.

a)

b)

c)
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SiO2-TiO2/hydroksyapatyt wytworzony metodą hybrydową 

łączącą procesy azotowania jarzeniowego, metody zol-żel 

i elektroforezy przedstawiono na RYSUNKU 3. Rozwinięcie 

powierzchni oraz obecność mikropęknięć w mikrostruktu-

rze warstw (mogących spełniać rolę „szczepień”), może 

korzystnie wpływać na zwiększenie przyczepności warstwy 

hydroksyapatytu do materiału podłoża oraz w układzie im-

plant-organizm ludzki. Wytworzona warstwa hydroksapatytu 

metodą elektroforezy jest jednorodna, cienka i zwarta z 

widocznymi mikropęknięciami.

Analiza dyfrakcyjna (GID) otrzymanej powłoki hydrok-

syapatytowej [3] wskazuje na jej słabokrystaliczny bądź 

amorficzny charakter. Ponadto stwierdzono narastanie 

hydroksyapatytu na powierzchni próbek w wyniku termo-

statowania w SBF, potwierdzając osiągnięcie własności 

bioaktywnych wytworzonych warstw kompozytowych. 

Podsumowanie

Podsumowując można stwierdzić, że prezentowana me-

toda hybrydowa: azotowania jarzeniowego, metody zol-żel, 

elektroforezy pozwala na wytworzenie nowej generacji bio-

materiałów tytanowych o ściśle określonej mikrostrukturze, 

składzie chemicznym i fazowym oraz topografii powierzchni.  

Z uwagi na korzystną wysoką bioaktywność, jakość warstw 

oraz możliwość poprawy właściwości mechanicznych hy-

droksyapatytu korzystnym jest wytworzenie układu kompo-

zytowego z warstwami przejściowymi TiN+Ti2N+αTi. Wydaje 

się, że modyfikacja materiału bazowego (tytanu) przez 

wytworzenie warstw kompozytowych TiN+Ti2N+αTi(N)/SiO2-

TiO2/hydroksyapatyt może przyczyniać się do zwiększenia 

biozgodności oraz aktywności biologicznej w warunkach 

organizmu ludzkiego. 

Podziękowania

Praca naukowa finansowana ze środków na na-

ukę w latach 2006-2009 jako projekt badawczy  

nr 3T08C05430.

FIGURE 3 presents the titanium alloy/TiN+Ti2N+αTi(N)/

SiO2-TiO2/hydroxyapatite composite system, produced 

by the hybrid method combining glow-discharge nitriding, 

sol–gel and electrophoresis methods. 

The surface development and presence of microcracks 

in the microstructure of the layers (playing the role of “me-

chanical interlooking”), may positively influence on increase 

of adhesion of the hydroxyapatite layer to the substrate ma-

terial and, therefore, implants applied in human organisms. 

The hydroxyapatite layer produced by the electrophoresis 

method was homogeneous, thin and compact with the vis-

ible microcracks.

The XRD analysis of the hydroxyapatite layer (GID 

method) showed their fine-crystallinity or the amorphous 

character [3]. Moreover, a growth of hydroxyapatite was 

observed on the specimen surface, as a result of soaking 

in SBF at a specific temperature. This confirms obtaining 

bioactive properties by the composite layers. 

Summary 

To sum up, the application of a hybrid method: glow-

discharge nitriding, sol–gel and electrophoresis allows us 

to manufacture a new generation of titanium biomaterials 

with the definite microstructure, phase and chemical com-

position and surface topography. Taking into consideration 

high bioactivity, layer quality and possibility of improving 

the mechanical properties of hydroxyapatite, it is advanta-

geous to produce composite systems with TiN+Ti2N+αTi 

intermediate layers. 

It seems that modifications of the substrate material 

(titanium) through the production of TiN+Ti2N+αTi(N)/SiO2-

TiO2/hydroxyapatite may cause an increase of biocompat-

ibility  and biological activity in human organisms.
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