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Spis oznaczeń stosowanych w tekscie 

 

UHMWPE – Ultra High Molecular Weight PolyEthylene Polietylen o ultra dużej masie 

cząsteczkowej 

DLC – Diamond Like Carbon – węgiel o własnościach zbliżonych do diamentu 

GLC – Graphite Like Carbon – węgiel o własnościach zbliżonych do grafitu 

RBS – Rutherford BackScattering Spectroscopy – spektroskopia wstecznie rozproszonych 

naładowanych cząstek 

NRA – Nuclear Reaction Analysis – analiza (materiałów) z wykorzystaniem reakcji jądrowych 

PIXE – Particle Induced X-ray Emission – emisja promieniowania X wywołanego wiązką 

naładowanych cząstek 

PIGE – Particle Induced Gamma-ray Emission – emisja promieniowania Gamma wywołanego 

wiązką naładowanych cząstek 

ERDA – Elastic Recoil Detection Analysis – analiza zarejestrowanych wybitych elastycznie 

cząstek 

IBSD – Ion Beam Sputter Deposition – Osadzanie (powłok) z użyciem rozpylającej wiązki jonów 

IBAD – Ion Beam Assisted Deposition – Osadzanie (powłok) wspomagane wiązką jonów 
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A. Wstęp 

 

W drugiej połowie XX wieku w wyniku rozwoju medycyny, a zwłaszcza zastosowania 

antybiotyków oraz masowych szczepień znacznie ograniczono zachorowalność na choroby 

dotychczas uznawane za śmiertelne. W rezultacie wydłużyła się średnia długość życia w 

społeczeństwach państw uprzemysłowionych. Równocześnie jednak w tych społeczeństwach 

wzrosłą liczba ludzi cierpiących na schorzenia kardiologiczne lub na choroby dużych stawów 

(biodrowego, kolanowego, ramieniowego). 

W krajach uprzemysłowionych choroby układu krążenia są obecnie jednymi z głównych 

przyczyn zgonów. W Polsce choroby układu krążenia są przyczyną ponad 40% zgonów. Są to 

najczęściej choroby związane z procesami starzenia się organizmu, z warunkami życia oraz pracy 

(siedzący tryb życia lub pracy, praca w szkodliwych warunkach), przebytymi chorobami a także 

sposobem odżywiania się. Współczesna kardiochirurgia umożliwia jednak stosunkowo skuteczne 

leczenie pacjentów z poważnymi uszkodzeniami mięśnia sercowego. Transplantacje serca, 

wszczepianie stentów, a obecnie także sztucznych komór serca pozwala zarówno uratować życie 

jak i przywrócić sprawność pacjentom, którzy jeszcze przed kilkunastoma latami nie mieliby 

żadnych szans na wyleczenie.   

W wyniku starzenia się organizmu człowieka następuje oprócz stopniowego osłabienie mięśni 

także zużywanie elementów układu kostnego, w tym dużych stawów narządu ruchu. Zużycie 

stawów związane zarówno z wiekiem jak i z przebytymi chorobami oraz spowodowane ich 

mechanicznym uszkodzeniem (np. w wyniku wypadków komunikacyjnych), prowadzi do 

ciężkiego kalectwa a także niekiedy do wykluczenia chorego z aktywnego życia. Niekiedy 

jedynym sposobem przywrócenia choremu możliwości swobodnego poruszania się oraz powrotu 

do aktywnego życia, a nawet do wcześniej wykonywanej pracy, jest zastąpienie niesprawnego 

stawu jego endoprotezą. 

Współczesne endoprotezy stawu biodrowego są konstrukcjami opartymi na opracowanej  

jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku endoprotezie. Endoproteza ta, zaprojektowana przez 

Johna Charnleya, składała się z metalowego trzpienia (trzonu) zakończonego metalową głową oraz 

z panewki wstawianej do kości miednicowej. W czasie chodzenia głowa endoprotezy (najczęściej 

metalowa) ślizga się po wewnętrznej powierzchni panewki. J. Charnley dobierając materiał do 

wytworzenia panewek oczekiwał, że będzie on biozgodny i stosunkowo odporny na ścieranie[1]. 

Pierwsze panewki endoprotezy stawu biodrowego były wykonane z PTFE. J.Charnley porównując 

właściwości mechaniczne i fizykochemiczne PTFE z włąściwościami polietylenu UHMWPE 

(Ultra High Molecular Weight PolyEthylene) zdecydował się z zastąpić stosowane dotychczas 

panewki panewkami wykonanymi z polietylenu UHMWPE. Po raz pierwszy panewki wykonane z 

UHMWPE zostały klinicznie zastosowane przez Johna Charnleya dopiero w 1962 roku. Obecnie 
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polietylen UHMWPE jest powszechnie stosowany zarówno do wytwarzania panewek endoprotez 

stawu biodrowego jak i elementów endoprotez innych stawów (np. stawu kolanowego).  

Elementy endoprotez, wykonane z UHMWPE, są najistotniejszymi i jednocześnie ich 

najsłabszymi częściami mającymi wpływ na czas eksploatacji endoprotezy w organizmie.  

Obecnie stosowane endoprotezy różnią się sposobem łączenia poszczególnych ich elementów 

z tkanką kostną. W szczególności panewka, wykonana z UHMWPE, może być bezpośrednio 

wstawiona do kości i z nią połączona cementem (klejem) kostnym lub może być wstawiana do 

wnętrza metalowego „koszyka” wmontowanego do kości i połączonego z nią np. układem śrub. 

Niekiedy wypukła powierzchnia takiego metalowego „koszyka” jest dodatkowo pokryta warstwą 

hydroksyapatytu mającego przyspieszyć regenerację tkanki kostnej. 

Obecnie zasadniczymi problemami endoprotetyki stawu biodrowego są: 

 Komplikacje pooperacyjne a zwłaszcza stany zapalne występujące najczęściej w okresie do 

3 miesięcy po operacji a także stany zapalne występujące po kilku latach eksploatacji 

endoprotezy; 

 przedwczesna wymiana endoprotezy spowodowana jej obluzowaniem lub mechanicznym 

uszkodzeniem; 

 zmiany chorobowe w tkankach otaczających wszczepioną endoprotezę 

Zakażenia operowanych stawów biodrowych, między innymi gronkowcem złocistym, są 

główną przyczyną komplikacji pooperacyjnych wymagających dodatkowego długotrwałego 

leczenia około  1,6% po raz pierwszy operowanych pacjentów, z których umiera około 0,15%[2]. 

Również zakażenia operacyjne stawów kolanowych prowadzą do dodatkowych komplikacji 

pooperacyjnych u około 1,3% po raz pierwszy operowanych pacjentów[2]. Ze względu na bardzo 

dużą liczbę pacjentów poddawanych operacji wymiany stawu biodrowego lub kolanowego 

ograniczenie liczby zakażeń pooperacyjnych jest szczególnie istotne.  

Jednym ze sposobów zmniejszenia liczby zakażeń pooperacyjnych jest niedopuszczenie do 

rozwoju biofilmu bakteryjnego na powierzchni wszczepionej endoprotezy[3]. Efekt ten można 

uzyskać wytwarzając endoprotezy z odpowiednio dobranych materiałów lub formując bioaktywne 

powłoki na powierzchniach poszczególnych elementów endoprotezy.  

W czasie eksploatacji endoprotezy jej metalowa głowa wyciera z powierzchni polietylenowej 

panewki drobne cząstki polietylenu, które mogą oddziaływać z tkankami otaczającymi 

endoprotezę lub mogą wnikać pomiędzy trzpień endoprotezy oraz otaczającą kość. Obecnie uważa 

się, że wycierane drobiny polietylenu powodują między innymi bezbakteryjne stany zapalne oraz 

przyczyniają się do obluzowania trzpienia w kości. Obluzowana endoproteza musi być 

wymieniona, nawet gdy nie jest całkowicie zużyta mechanicznie. Również atomy metali, z których 

jest wykonana głowa oraz trzpień endoprotezy, przedostając się do organizmu powodują zmiany 

chorobowe (np. metalozę) w tkankach otaczających endoprotezę. Wycieranie cząstek polietylenu z 
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panewki można ograniczyć poprzez modyfikację struktury stosowanego polietylenu jak i przez 

formowanie zarówno na powierzchni panewki jak i metalowej głowy biozgodnych powłok o 

określonych właściwościach mechanicznych [4,5].  

W wielu laboratoriach od kilkunastu lat prowadzone są próby uzyskania optymalnych 

biozgodnych powłok, głównie na powierzchniach metalowych elementów endoprotez. Najczęściej 

w tym celu formowane są amorficzne powłoki węglowe, do których zaliczane są powłoki typu 

DLC (Diamond Like Carbon), których właściwości (w szczególności twardość i elastyczność) są 

uzależnione od parametrów procesu zastosowanego do ich uformowania. Stosunkowo kompletny 

przegląd właściwości uzyskiwanych amorficznych powłok węglowych oraz metod ich formowania 

a także metod analitycznych stosowanych do charakteryzowania został przedstawiony przez 

J.Robertsona w pracy „Diamond-like amorphous carbon” [6] oraz w monografii „Properties of 

Amorphous Carbon” [7]. 

W szczególności amorficzne powłoki węglowe mogą być formowane metodami jonowymi 

takimi jak IBSD (Ion Beam Sputter Deposition – Depozycja z rozpylaniem wiązką jonów) oraz 

IBAD (Ion Beam Assisted Deposition – Depozycja wspomagana wiązką jonów). Zagadnieniem 

formowania metodami jonowymi złożonych powłok (w tym powłok węglowych) zajmuję się od 

kilkunastu lat korzystając z wiązek jonów uzyskiwanych w dwuwiązkowym implantatorze jonów 

pracującym w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. 

Dzięki prowadzonym od kilkunastu lat badaniom proponuję: 

 uformowanie metodami jonowymi jedno- lub wielowarstwowej bioaktywnej powłoki na 

powierzchni roboczej panewki stawu biodrowego lub polietylenowego elementu stawu 

kolanowego. W założeniu jednowarstwowa powłoka powinna jednocześnie 

charakteryzować się właściwościami bakteriobójczymi oraz elastycznością i większą 

twardością od polietylenu UHMW. Zakładam, że powłoka wielowarstwowa powinna być 

zbudowana z co najmniej dwóch podstawowych warstw. Zewnętrzna warstwa powinna 

charakteryzować się właściwościami bakteriobójczymi a wewnętrzna powinna cechować 

się dużą odpornością na działanie płynów ustrojowych oraz odpornością na ścieranie 

[Rys.1]. O adhezji zarówno jednowarstwowej jak i wielowarstwowej powłoki decydować 

ma między innymi warstwa przejściowa pomiędzy powłoką a podłożem UHMWPE. 

Zastosowanie takich metod jonowych jak IBSD  czy też IBAD  ma natomiast zapewnić 

możliwość formowania złożonych (zarówno jedno- jak i wielo-pierwiastkowych) warstw i 

powłok charakteryzujących się doskonałą adhezją do podłoży, wykonanych ze stosunkowo 

mało odpornego na działanie wysokich temperatur materiału, jakim jest UHMWPE; 

 uformowanie na wypukłej powierzchni panewki powłoki o składzie pierwiastkowym i 

strukturze zbliżonym do hydroksyapatytu stymulującej regenerację tkanki kostnej. 

Możliwość formowania takiej powłoki, np. metodą hydrotermalną, zapewnia złożona 

warstwa, zbudowana metodą IBAD między innymi z atomów Ti oraz Ca bezpośrednio na 
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powierzchni UHMWPE [Rys.1]. Powłoka, stymulująca regenerację tkanki kostnej, 

umożliwi wyeliminowanie zarówno używanie cementu kostnego do mocowania panewek 

UHMWPE jak i stosowanego obecnie metalowego „koszyka” obejmującego panewkę. 

Eliminacja cementu kostnego zapobiegnie obserwowanej obecnie degeneracji tkanki 

kostnej otaczającej mocowaną klejem kostnym panewkę.   

 
Rys.1. Panewka stawu biodrowego, wykonana z polietylenu UHMWPE, z przykładowymi bioaktywnymi 
powłokami typu a-C(metal1, metal2) uformowanymi dwuwiązkową metodą IBAD. Powłoki naniesiono 

jedynie na połowę komercyjnie dostępnej panewki. 

 

Modyfikacja panewki polegająca na formowaniu na powierzchni panewki współpracującej z 

metalową gałką złożonej wielowarstwowej bioaktywnej i przeciwzużyciowej powłoki a na 

powierzchni panewki stykającej się z kością bioaktywnej powłoki mogącej zapewnić regenerację 

kości jest moją propozycją dla której nie znalazłem alternatywy w dostępnej literaturze.   

W prezentowanej monografii omawiam powłoki uformowane na bazie węgla, na powierzchni 

polietylenu UHMWPE (szczególności na powierzchni panewek stawu biodrowego i wkładek 

stawu kolanowego). W monografii omawiam również te metody jonowe, które stosuję do 

modyfikacji (implantacja jonowa) polietylenu lub do formowania powłok węglowych oraz powłok 

węgiel-metal na powierzchni polietylenu UHMWPE (metody IBSD oraz IBAD). 
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Rezultatem wielu chorób oraz procesów starzenia jest szereg schorzeń kardiologicznych a 

zwłaszcza uszkodzenie mięśnia sercowego mogące zakończyć się śmiercią pacjenta. W wielu 

przypadkach jedynie transplantacja serca lub wszczepienie sztucznego serca umożliwia uratowanie 

życia pacjentowi.  

Mechaniczne wspomaganie serca zastosowano już w 1966 roku u pacjenta, u którego w czasie 

trwania operacji stwierdzono zatrzymanie pracy serca. Dzięki mechanicznemu wspomaganiu 

udało się jednak utrzymać pacjenta przy życiu przez 4 dni. Jednak w grudniu 1982 roku dzięki 

wszczepieniu sztucznego serca Jarvik 7, konstrukcji Roberta Jervika, udało się przedłużyć życie 

pacjentowi już o 112 dni. Pulsacyjne sztuczne serce Jarvik 7, wszczepione kolejnemu pacjentowi 

zapewniło mu już dodatkowych 620 dni życia.  Sztuczne serce Jarvik 7 było zasilane 

pneumatycznie. Do jego konstrukcji głównie zastosowano aluminium oraz plastik.  

Od tego pierwszego udanego zastosowania mechanicznego wspomagania pracy serca, w wielu 

krajach zostało opracowanych szereg konstrukcji, w których wykorzystywane są pompy 

pulsacyjne (zasilane pneumatycznie) lub pompy z przepływem ciągłym (pompy wirowe). 

Prowadzone badania między innymi mają na celu opracowanie materiałów do budowy 

poszczególnych elementów sztucznego serca. W szczególności dąży się do opracowania 

biozgodnych polimerów a także biozgodnych, bioaktywnych i jednocześnie atrombogennych 

powłok poprawiających pracę zarówno elementów polimerowych jak i metalowych sztucznego 

serca. 

W Polsce multidiscyplinarne badania systemu wspomagania serca są prowadzone przez 

Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. Badania te są 

prowadzone w ramach wieloletniego programu Polskie Sztuczne Serce.  

Prezentowane w niniejszej monografii bioaktywne powłoki uformowane na powierzchni 

poliuretanu ChronoFlex lub ChronoThane (stosowanych do wytworzenia czaszy komory pompy 

pulsacyjnej) są wynikiem prac wykonanych w ramach zadania  badawczego „Metody jonowe w 

formowaniu biozgodnych wielowarstwowych powłok dla potrzeb protez serca” programu „Polskie 

Sztuczne Serce” [8]. Celem tego zadania było uformowanie na powierzchniach wybranych 

elementów protezy serca atrombogennych i bioaktywnych powłok. Rezultatem realizacji zadania 

było opracowanie amorficznych powłok węglowych domieszkowanych tytanem oraz srebrem 

formowanych metodami jonowymi zarówno na poliuretanowym jak i tytanowym podłożu. 

Opracowane procedury umożliwiły uformowanie atrombogennych powłok na złożonych 

przestrzennie wybranych elementach sztucznego serca. Na rys. 2 przedstawiono elementy 

sztucznego serca, wykonane z poliuretanu,  pokryte powłoką węglową z wykorzystaniem 

dwuwiązkowej metody IBAD. 
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Rys.2. Elementy pulsacyjnej pompy krwi sztucznego serca niepokryte oraz pokryte amorficzną powłoką 

węglową: czasze i membrany komory pneumatycznej pompy krwi oraz poliuretanowe zastawki serca. 
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B. Część teoretyczna 

 

B.1. Wprowadzenie  

Obowiązująca w medycynie podstawowa zasada, sformułowana jeszcze przez Hipokratesa, 

zakazuje szkodzić leczonemu pacjentowi. Zgodnie z tą zasadą w kardiochirurgii oraz w 

endoprotetyce nie można wszczepiać protez, które mogłyby szkodzić pacjentowi. Elementy 

endoprotezy muszą być więc wykonane z materiałów nie oddziaływujących szkodliwie na 

organizm a ich właściwości fizykochemiczne oraz mechaniczne powinny być zbliżone do 

właściwości tkanek zastępowanego organu [1, 2]. Niekiedy jednak oczekuje się, by materiały te 

niekiedy posiadały określoną bioaktywność. 

Obecnie przyjmuje się, że biozgodnymi materiałami [2,3,4] są:  

 polietylen UHMWPE oraz niektóre poliuretany i elastomery  

 tytan i jego stopy,  

 niektóre stale specjalne.  

Polietylen UHMWPE, ze względu na swoją biozgodność oraz właściwości mechaniczne, 

jest stosowany powszechnie między innymi jako materiał do wytworzenia panewek stawu 

biodrowego oraz niektórych elementów stawu kolanowego. Wybrane poliuretany oraz elastomery 

są natomiast materiałami stosowanymi do wytworzenia elastycznych, odkształcanych elementów 

protez (np. czaszy komory pneumatycznej pompy krwi sztucznego serca). Z tytanu oraz jego 

stopów (np. Ti6Al4V) bardzo często wykonane są takie elementy endoprotezy stawu biodrowego 

jak trzpień oraz jej głowa.  

Obecnie w celu poprawy biozgodności stosowanych endoprotez na powierzchniach 

metalowych elementów, najczęściej głowy endoprotezy stawu biodrowego, formowane są twarde 

amorficzne powłoki węglowe [5, 6]. Jednakże w stosowanych obecnie protezach najszybciej 

ulegają zużyciu elementy wykonane z polietylenu UHMWPE, poliuretanu lub poliestru. Dlatego 

to właśnie na tych elementach powinny być formowane powłoki poprawiające ich właściwości 

fizykochemiczne oraz biozgodność. W szczególności poprawę właściwości użytkowych tych 

elementów można uzyskać między innymi formując na ich powierzchni biozgodne amorficzne 

powłoki węglowe lub bioaktywne powłoki węglowe domieszkowane metalami. Powłoki te muszą 

jednak posiadać odpowiednią strukturę a także określone właściwości fizykochemiczne oraz 

mechaniczne. Oczekiwaną nano- i mikro- strukturę a także optymalne właściwości 

fizykochemiczne powłoki można uzyskać zapewniając odpowiednie warunki termodynamiczne do 

jej formowania. Niezbędny jest więc dobór metody formowania powłoki oraz optymalizacja jej 

parametrów. Dobierając metodę formowania powłoki i optymalizując jej parametry należy 

uwzględniać między innymi także takie właściwości materiału pokrywanego podłoża jak jego 
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temperatura topnienia, przewodnictwo cieple oraz elektryczne. Stosunkowo niskie temperatury 

topnienia polietylenu UHMWPE oraz poliuretanów i elastomerów stosowanych do wyrobu 

elementów protez powodują, że powłoki na powierzchniach elementów wykonanych z tych 

materiałów mogą być formowane tylko metodami niepowodującymi istotnego wzrostu 

temperatury pokrywanego podłoża.  

Metody jonowe formowania powłok, takie jak IBSD (Ion Beam Sputter Deposition) oraz 

IBAD (Ion Beam Assisted Deposition), umożliwiają formowanie złożonych powłok o doskonałej 

adhezji do pokrywanego podłoża nie powodując dużego wzrostu jego temperatury. W metodach 

tych powłoki są głównie formowane ze strumienia atomów i jonów, o energiach do kilkunastu 

kiloelektronowoltów, utworzonego w wyniku jonowego rozpylania substancji o odpowiednio 

dobranym składzie pierwiastkowym [6,7,8]. Metody te są odpowiednimi do formowania powłok 

na powierzchniach polimerowych elementów protez [10]. W szczególności metody te pozwalają 

zarówno formować biozgodne amorficzne powłoki węglowe jak i powłoki domieszkowane 

między innymi azotem lub metalami o oczekiwanych właściwościach biologicznych oraz 

tribologicznych [9,10].   
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B.2. Polimery w endoprotetyce oraz w kardiochirurgii 

 

Polietylen UHMWPE (Ultra High Molecular Weight PolyEthylene), jest biozgodnym 

materiałem o twardości około 62 - 70 w skali D Shore’a, module Younga 0.69GPa oraz gęstości 

0.926 – 0.97g/cm
3
. Temperatura topnienia UHMWPE to około 137

0
C. UHMWPE jest dobry 

izolatorem elektrycznym. Polietylen ten jest łatwo obrabiany mechanicznie. UHMWPE ze 

względu na swoją biozgodność, właściwości fizykochemiczne a zwłaszcza mechaniczne jest 

obecnie jednym z najczęściej stosowanych materiałów do wyrobu elementów protez narządu 

ruchu [1]. W szczególności polietylen UHMWPE jest stosowany jako materiał do wyrobu 

panewek całkowitej protezy stawu biodrowego. Powszechne stosowanie polietylenowych panewek 

stawu biodrowego zostało zapoczątkowane w 1961r. operacją wszczepienia całkowitej 

endoprotezy stawu biodrowego przeprowadzoną przez J.Charnleya. W endoprotezie 

zaprojektowanej przez J.Charnleya polietylenowe elementy protez współpracują z metalowymi 

(najczęściej wykonanymi ze stopów tytanu lub stali) lub ceramicznymi elementami. Polietylenowe 

elementy endoprotez ulegają stosunkowo szybkiemu zużyciu oraz degradacji mechanicznej jak i 

chemicznej [2, 3, 4]. Czas eksploatacji wszczepionej endoprotezy zależy głównie od szybkości 

ścierania polietylenowego elementu oraz jego deformacji pod wpływem częstych dużych obciążeń 

mechanicznych [5,6]. Również wycierane bardzo drobne fragmenty polietylenu mogą dodatkowo 

powodować stany zapalne stawów jak i przyczyniać się do obluzowania endoprotezy [7,8].  

W ciągu 50 lat (jakie upłynęły od pierwszego klinicznego zastosowania polietylenowej 

panewki endoprotezy stawu biodrowego) opracowanych zostało wiele metod modyfikacji 

struktury UHMWPE, poprawiających jego właściwości eksploatacyjne [2, 5, 9, 10, 11]. W okresie 

tym opracowano również wiele metod sterylizacji gotowych elementów protez. 

Właściwości polietylenu UHMWPE zależą między innymi od usieciowienia (cross-

linking), stopnia utlenienia oraz od względnych koncentracji faz krystalicznej i amorficznej w 

polietylenie [2,4]. Stopień usieciowienia, względne koncentracje faz amorficznej i krystalicznej a 

także stopień utlenienia zależą nie tylko od parametrów wytwarzanie UHMWPE [10,11], lecz 

również od parametrów stosowanych procesów sterylizacji [12, 13, 14]. UHMWPE w czasie 

eksploatowania w organizmie człowieka również ulega biodegradacji powodującej zmianę jego 

mikrostruktury oraz zmianę szybkości ścierania [15,16]. 

Jedną z najczęściej stosowanych metod do badania polimerów, w tym polietylenu 

UHMWPE, jest spektroskopia ramanowska [17, 18]. Widmo ramanowskie, zarejestrowane w 

wyniku nieelastycznego rozpraszania laserowej wiązki światła widzialnego, umożliwia określenie 

zarówno stopnia krystaliczności jak i stopnia utlenienia badanego polimeru/polietylenu. Jest to 

możliwe, gdyż zmiana stopnia krystaliczności powoduje zmianę zarówno położeń jak i 

względnych intensywności rejestrowanych pików ramanowskich. Również zmiana położeń pików 

ramanowskich pozwala określić naprężenia w analizowanym materiale. Typowe fragmenty widma 
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ramanowskiego, zarejestrowanego w wyniku rozpraszania laserowej wiązki światła zielonego (o 

długości fali 532nm) w UHMWPE przedstawia Rys.1, natomiast Tabela.1 zawiera liczby falowe 

poszczególnych pików widma oraz odpowiadające im typy wiązań i drgań. 

 

 

 

 

Rys. 1. Widma ramanowskie zarejestrowane w wyniku rozpraszania wiązki światła o długości 

532 nm w polietylenie UHMWPE w dwóch zakresach liczb falowych: 1700cm
-1

 – 800cm
-1

 oraz  

3100cm
-1

 – 2600cm
-1

. 
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Tabela 1. Piki ramanowskie zarejestrowane w zakresie liczb falowych 1700cm
-1

 – 800cm
-1

 w 

wyniku ramanowskiego rozpraszania światła o długości fali 532nm w UHMWPE  

Nr. Położenia pików 

Eksperyment (Rys.1) 

Liczba falowa [cm-1] 

 

Położenia pików 

Według [17,18, 19]  

Liczba falowa [cm-1] 

Komentarz 

1 1063                 1063
17,18

 faza krystaliczna i amorficzna
19

, 

s CC
17,18

 

2 1083                 1080
19

 faza amorficzna
19

 

3 1130                 1131
17,18

 faza krystaliczna i amorficzna
19

, 

s CC
17,18

 

4 1170                 1170
17,18

 faza krystaliczna i amorficzna
19

, 

rCH2
17,18, 

 

5 1295                 1296
17,18

 t CH2
17,18  

faza krystaliczna
19

 

6 1308                 1310
19

 faza amorficzna
19

 

7 1369                 1370
17,18

 faza krystaliczna i amorficzna
19

 

8 1417                 1418
17,18,19

 faza krystaliczna
19

 

9 1440                 1440
17,18

 faza amorficzna
19

 

10 1461                 1461
17,18

 faza amorficzna
19

 

W zakresie liczb falowych 1700cm
-1

 – 800cm
-1

 widmo ramanowskie rejestrowane w 

wyniku rozpraszania światła widzialnego w polietylenie UHMWPE zawiera 4 piki wyłącznie 

związane z rozpraszaniem ramanowskim w fazie amorficznej oraz 2 piki związane z 

rozpraszaniem ramanowskim w fazie krystalicznej. Korzystając z tego faktu w 1978 roku 

G.R.Strobl i W.Hagedorn [20] zaproponowali wyznaczanie stopnia krystaliczności c, stopnia 

amorfizacji a  oraz stopnia nieuporządkowania d polietylenu jako: 

    
     

                 
 

(1) 

 

    
     

                 
 

(2) 

  

              (3) 
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We wzorach (1) i (2) I1418 oraz I1080 są polami powierzchni odpowiednio pików o liczbach 

falowych 1418cm
-1

 oraz 1080cm
-1

 a I1295+1308 polem powierzchni dwóch sąsiadujących pików 

odpowiednio o liczbach falowych 1295cm
-1

 i 1308cm
-1

. Model ten jest obecnie powszechnie 

stosowany, między innymi do określenia zmian stopnia krystaliczności w modyfikowanych 

termicznie lub radiacyjnie polimerach [14,15,21]. 

Zarówno w wyniku starzenia jak sterylizacji polietylenu może dochodzić do jego 

częściowej degradacji związanej z rozerwaniem części wiązań –(CH2CH2)- w łańcuchach i 

następnie przyłączenia tlenu lub grup OH. Stopień utlenienia polimerów można określić przy 

użyciu spektroskopii ramanowskiej [22].  W szczególności obecne w zarejestrowanym dla 

polietylenu widmie ramanowskim piki odpowiadające pasmom o liczbach falowych 870cm
-1

, 

936cm
-1

, 1151cm
-1

, 1794cm
-1

 zostały zinterpretowane przez D.H.Chanery’ego jako pochodzące od 

przyłączonych molekuł zawierających tlen [22]. W wyniku wycierania z powierzchni 

polietylenowych elementów protez do organizmu dostają się drobne fragmenty polietylenu 

mogące powodować lokalne zmiany w tkankach otaczających protezę lub mogących spowodować 

obluzowanie protezy. Obecnie przypuszcza się, że fragmenty utlenionego polietylenu mogą 

powodować zmiany nowotworowe tkanek otaczających protezę. Z tego powodu szczególną uwagę 

poświęca się określeniu wpływu sterylizacji gazowej i sterylizacji promieniowaniem  lub wiązką 

elektronów na utlenianie UHMWPE i zmianę jego stopnia krystaliczności [23, 24,25,26, 27].  

Modyfikacja mikrostruktury polietylenu polegająca na utworzeniu dodatkowych wiązań 

pomiędzy łańcuchami lub na wprowadzeniu do jego struktury domieszek (np. azotu, witaminy E, 

metali) powoduje zmianę jego stopnia krystaliczności[28,29,30,31].  W rezultacie taka 

modyfikacja powoduje  zmianę właściwości fizykochemicznych polietylenu i może spowodować 

zmniejszenie szybkości zużycia polietylenowej protezy [32,33]. Szybkość wycierania 

polietylenowych elementów protez określa się w symulatorach stawów kontrolując warunki pracy 

testowanej protezy. Symulatory umożliwiają również zbieranie fragmentów wytartego polietylenu. 

Analizy ramanowskie polietylenu przed i po pracy w symulatorze jak i wytartych fragmentów 

polietylenu umożliwiają śledzenie stopniowych zmian stopnia krystaliczności oraz utleniania 

testowanych polietylenowych fragmentów [34,35,36].  

 Formując na powierzchniach elementów protez biozgodne, przeciwzużyciowe powłoki 

można zarówno wydłużyć czas eksploatacji endoprotezy jak i ograniczyć szkodliwy wpływ 

wytartych drobin polietylenu za organizm człowieka [37,38]. W szczególności metody jonowe 

takie jak: implantacja jonowa, IBSD oraz IBAD, umożliwiają kontrolowaną modyfikację 

mikrostruktury warstwy przypowierzchniowej lub uformowanie biozgodnej powłoki o doskonałej 

adhezji do zabezpieczanego podłoża [29, 40]. 

Początkowo metodę implantacji jonowej stosowano do wprowadzenia  azotu [41,42], 

węgiel [43] lub gazów szlachetnych do polimerów [44,45,46]. Wprowadzenie tychże pierwiastków 

do warstwy przypowierzchniowej miało ograniczyć szybkość ścierania polietylenu. Zastosowanie 

natomiast implantacji jonowej do domieszkowania polietylenu miało dodatkowo umożliwić 
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modyfikację mikrostruktury warstwy domieszkowanej przez rozrywanie części łańcuchów 

polimerowych [47]. Polietylen o tak zmodyfikowanej mikrostrukturze i składzie pierwiastkowym 

w warstwie przypowierzchniowej posiada korzystne właściwości trybologiczne [48]. Zmiany 

mikrostruktury modyfikowanej warstwy przypowierzchniowej można określać metodą 

spektroskopii ramanowskiej a w szczególności konfokalnej mikrospektroskopii ramanowskiej 

[49]. 

 Implantacja jonowa umożliwia niestety modyfikację stosunkowo cienkich warstw 

przypowierzchniowych o grubościach, w zależności od energii implantowanego jonu, do 

kilkudziesięciu mikrometrów.  

 Inną możliwością poprawy właściwości trybologicznych elementów protez jest 

uformowanie na ich powierzchni biozgodnych powłok, w szczególności amorficznych powłok 

węglowych lub powłok zbudowanych ze związków wapnia i fosforu [50,51, 52, 53]. Amorficzne 

powłoki węglowe mogą być formowane zarówno na metalowych [54] jak i polimerowych 

elementach protez [55,56]. Oczywistym jest jednak, że istotną poprawę parametrów protez można 

uzyskać formując bioaktywne powłoki na polimerowych elementach protez.  
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B.3.  Biozgodne powłoki oraz metody ich formowania 

 

Wydłużenie czasu eksploatacji elementów protez wykonanych z polimerów można 

uzyskać formując na ich powierzchniach biozgodne lub bioaktywne powłoki. Powłoki te muszą 

być odporne na działanie płynów ustrojowych oraz muszą posiadać właściwości fizykochemiczne 

i mechaniczne, odpowiednie do roli elementu w protezie. Odpowiedni skład chemiczny oraz nano- 

i mikrostruktura powłoki decydują o jej właściwościach fizykochemicznych a także 

mechanicznych, takich jak twardość i elastyczność. Nano- i mikrostruktura powłoki zależy między 

innymi od parametrów metody zastosowanej do jej uformowania.  

Zarówno amorficzne powłoki węglowe jak i powłoki węglowe domieszkowane metalami 

mogą spełnić wszystkie wymagania stawiane powłokom formowanym na powierzchniach 

elementów różnorodnych protez. Amorficzne powłoki węglowe są biozgodne i odporne na 

działanie wielu związków chemicznych a w szczególności płynów ustrojowych [1,2]. W 

amorficznych powłokach węglowych atomy są połączone wiązaniami o hybrydyzacji sp
3
, sp

2
 i sp

1
. 

Właściwości mechaniczne amorficznych powłok węglowych w zależności od względnej 

koncentracji wiązań sp
3
/sp

2
 mogą być zbliżone do właściwości mechanicznych diamentu lub do 

właściwości grafitu. Oczekiwaną względną koncentrację wiązań sp3/sp2 w powłoce węglowej 

można uzyskać poprzez odpowiedni dobór parametrów metody zastosowanej do jej uformowania. 

Amorficzne powłoki węglowe można domieszkować aktywnymi biologicznie pierwiastkami 

zapewniającymi jej określoną bioaktywność. Amorficzne powłoki węglowe, ze względu na swoje 

właściwości fizykochemiczne oraz mechaniczne, uformowane na powierzchniach elementów 

endoprotez mogą wydłużyć czas ich eksploatacji. Bioaktywne amorficzne powłoki węglowe, 

domieszkowane srebrem lub miedzią, mogą natomiast ograniczyć formowanie biofilmu na 

pokrytych powłoką elementach protez. 

Amorficzne powłoki węglowe zostały pierwszy raz uformowane w 1971 roku przez 

S.Aisenberga oraz R.Chabota z wiązki jonów węgla. Uzyskana przez nich cienka warstwa 

węglowa posiadała właściwości zbliżone do diamentu [3].  

Właściwości fizykochemiczne amorficznych powłok węglowych w istotny sposób zależą 

od koncentracji kowalencyjnych wiązań o hybrydyzacjach sp1, sp2 i sp3 [2,3]. Właściwości 

powłok węglowych o dużych względnych koncentracjach wiązań o hybrydyzacji sp2 są zbliżone 

do właściwości grafitu. Właściwości powłok węglowych o stosunkowo dużych względnych 

koncentracjach wiązań o hybrydyzacji sp3 zbliżone są do właściwości diamentu. Opracowanych 

zostało wiele metod, zarówno fizycznych jak i chemicznych, umożliwiających formowanie 

amorficznych struktur węglowych różniących się koncentracjami wiązań sp
2
, sp

3
 oraz sp

1
 a więc 

również różniących się właściwościami fizycznymi, chemicznymi, mechanicznymi oraz 

biozgodnością. Amorficzne struktury węglowe, w zależności od metody zastosowanej do ich 

uformowania, mogą również różnić się koncentracją wodoru [3,6,7]. Obecnie możliwe jest 
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uzyskanie amorficznych powłok węglowych o oczekiwanych właściwościach użytkowych dzięki 

doborowi parametrów metody zastosowanej do formowania powłoki.  

Początkowo, twarde amorficzne powłoki węglowe stosowane były do poprawy 

właściwości eksploatacyjnych narzędzi [4]. Współcześnie uzyskuje się również powłoki i cienkie 

warstwy węglowe o kontrolowanej nano- oraz mikrostrukturze spełniające oczekiwania zarówno 

nanotechnologii jak i medycyny. Obecnie powłoki zbudowane z amorficznych struktur 

węglowych, ze względu na swoje korzystne właściwości fizyczne, mechaniczne (twardość, 

elastyczność), odporność na działanie wielu związków chemicznych, biologiczne (biozgodność, 

bioaktywność) są formowane na powierzchniach metalowych elementów protez oraz narzędzi 

medycznych [5]. 

Amorficzne struktury węglowe, ze względu na obecność wodoru, można podzielić na dwie 

grupy. Jedną z grup tworzą struktury zbudowane zarówno z atomów węgla jak i wodoru 

(oznaczane w literaturze jako a-C:H). Amorficzne struktury węglowe zaliczane do tej grupy są 

głownie formowane metodami CVD (Chemical Vapour Deposition) [3,7]. Do drugiej grupy 

zaliczane są tylko struktury nie zawierające wodoru (oznaczane w literaturze jako a-C) [3]. Do 

grupy tej zaliczane są między innymi amorficzne struktury węglowe formowane metodami 

jonowymi. Obie te grupy są podzielone na podgrupy, różniące się względną koncentracją wiązań 

sp
3
/sp

2
 a więc i właściwościami fizykochemicznymi. Każda z podgrup struktur węglowych 

posiada swoją nazwę oraz oznaczenia stosowane najczęściej w publikacjach dotyczących 

amorficznych powłok węglowych. Niestety stosowane nazewnictwo oraz oznaczenia powłok nie 

są jednoznaczne. Najczęściej w literaturze prezentowane są struktury ogólnie nazywane DLC 

(Diamond Like Carbon). Do struktur DLC są zaliczane struktury o „istotnie dużej” koncentracji 

wiązań sp
3 

[3]. Równocześnie jako struktury ta-C (tetraedryczny amorficzny węgiel) lub struktury 

ta-C:H klasyfikowane są te struktury w których względna koncentracja wiązań sp
3
 jest bardzo 

duża (do ~ 85% – 90%). Natomiast do struktur GLC (Graphite Like Carbon) zaliczane są te 

struktury węgla amorficznego, w których koncentracja wiązań sp
3
 jest bardzo mała).  

W niniejszej pracy omawiane są wyłącznie bezwodorowe amorficzne struktury węglowe 

oraz bezwodorowe struktury węglowe domieszkowane aktywnymi biologicznie pierwiastkami, 

formowane metodami jonowymi dla zastosowań w ortopedii oraz kardiochirurgii. Dla celów tej 

pracy badane powłoki węglowe nazywane są albo powłokami amorficznymi (a-C) albo powłokami 

DLC, co jest uzasadnione nazewnictwem stosowanym w literaturze. Amorficzne powłoki 

węglowe domieszkowane pierwiastkiem XX są natomiast oznaczane jako a-C(XX) lub DLC(XX), 

. Na rys, 1, przedstawiono podstawowe amorficzne struktury węglowe, podano względne 

koncentracje wiązań sp
3
 odpowiadające tym strukturom węglowym oraz wskazano obszary 

stosowania podstawowych metod jonowych używanych do formowania powłok (sputt. - 

Rozpylanie jonowe, IBAD – Ion Beam Assisted Deposition).  

 



23 
 

 

 
 

Rys.1. Podstawowe bezwodorowe amorficzne struktury węgla. 
 

Amorficzne powłoki węglowe, a w szczególności powłoki typu DLC są 

biozgodne[3,8,9,10,11] oraz posiadają korzystne właściwości tribologiczne[12]. Powłoki te mogą 

być więc formowane na powierzchniach elementów protez stosowanych w ortopedii [13,14,15,16] 

lub w kardiochirurgii [17,18,19]. Wprowadzając do amorficznych struktur domieszki takich 

pierwiastków jak: azot[18,19,20,21], tytan[22,23], chrom[21], srebro[25,26,27] lub wapń można 

modyfikować ich właściwości mechaniczne, chemiczne oraz biozgodność i bioaktywność.   

W ramach niniejszej monografii prezentowane są amorficzne powłoki węglowe 

formowane metodami jonowymi na powierzchniach elementów wykonanych z polietylenu 

UHMWPE lub poliuretanów ChronoFlex lub ChronoThane. Powłoki te, ze względu na 

stosunkowo małą twardość pokrywanego podłożą (UHMWPE – twardość 70 w skali Shore, 

ChronoFlex i ChronoThane – twardość 55 w skali Shore) nie mogą być bardzo twarde. Powłoki te 

jednak muszą charakteryzować się stosunkowo dużą elastycznością a zwłaszcza doskonała adhezją 

do polimerowego podłoża. Powłoki te muszą być formowane tylko takimi metodami, które nie 

powodują degradacji termicznej polimerowego podłoża.  Z tego powodu wszystkie formowane 

powłoki, zarówno amorficzne węglowe jaki i domieszkowane metalami były formowane 

wyłącznie metodami jonowymi (IBSD lub IBAD). Wprowadzone  domieszki metali modyfikują 

bioaktywność jak i mikrostrukturę uformowanej amorficznej powłoki węglowej. 

Metodą „z wyboru” stosowaną do charakteryzowania powłok węglowych jest 

spektroskopia ramanowska. Spektroskopia ramanowska umożliwia mianowicie określenie 

względnej koncentracji wiązań sp
3
/sp

2
 [3].  

 

 



24 
 

 

Jonowe metody formowania powłok 

 

Jony bombardujące warstwę przypowierzchniową materiału mogą zderzać się  z jądrami 

atomów tworzącymi jej powierzchnię lub z jądrami atomów znajdującymi się w głębi warstwy. 

Jon, zderzając się z jądrem atomu bezpośrednio na powierzchni bombardowanej warstwy 

przekazuje mu w czasie zderzenia część swojej energii. Niekiedy jon zderzając się z atomem i 

przekazując mu część swojej energii wybija go z powierzchni. Również jon, poruszający się 

wewnątrz bombardowanej warstwy, zderzając się z napotkanymi atomami przekazuje im część 

swojej energii. Niekiedy w trakcie zderzenia jon przekazuje dostatecznie dużą energię wybitemu 

atomowi by mógł on wyjść na zewnątrz bombardowanej warstwy. Proces wybijania wiązką jonów  

atomów i jonów  z bombardowanej przypowierzchniowej warstwy  nazywany jest rozpylaniem 

jonowym lub niekiedy sputteringiem jonowym. 

Proces rozpylania jonowego jest między innymi wykorzystywany do uzyskania strumienia 

atomów i jonów, z których następnie jest formowana powłoka.  IBSD oraz IBAD, dwie główne 

metody jonowe formowania powłok, wykorzystują proces rozpylania jonowego do uformowania 

strumienia atomów oraz jonów . W metodzie IBSD powłoka jest formowana jedynie wybitych 

jonami atomów. W metodzie IBAD, zwłaszcza w dwuwiązkowej metodzie IBAD, osadzane w 

dynamicznie wzrastająca powłoka jest dodatkowo bombardowana wiązką jonów. Zadaniem tej 

„wspomagającej wiązki jonów”, jest nie tylko wprowadzenie do powłoki jonów dodatkowego 

pierwiastka lecz również zapewnienie niezbędnych warunków termodynamicznych do 

formowania lokalnych mikrostruktur .  Metody IBSD oraz IBAD przedstawiono schematycznie na 

rysunku B2.1. 

 

 

Rys. B2.1. Schemat jonowych metod IBSD oraz IBAD stosowanych do formowania powłok.  

1. Pokrywany przedmiot, 2 – powłoka, 3 – „wspomagająca wiązka jonów” w metodzie IBAD, 4 – materiał 
rozpylany wiązką jonów np. Ar

+
.. 
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Pierwszą  teorię opisującą proces rozpylania jonowego przedstawił  w 1969 r. P.Sigmund [28]. 

Niestety teoria ta nie była wystarczająco zgodna z danymi eksperymentalnymi. Teoria P.Sigmunta 

była podstawą do opracowania teorii, bardziej zgodnych z doświadczeniem. Przykładowo w 

2005r. M.P.Seah zaproponował semiempiryczny model dobrze opisujący rozpylanie materiałów 

wiązkami gazów szlachetnych [29]. Celem każdej  z zaproponowanych teorii było wyznaczenie 

średniej liczby wybitych atomów jednym bombardującym jonem, nazywanej współczynnikiem 

rozpylania jonowego (współczynnikiem sputteringu). Współczynnik rozpylania jonowego można 

łatwo wyznaczyć eksperymentalnie i istnieje wiele tabel podających jego wartości wyznaczone 

eksperymentalnie [30].  W wszystkich teoriach opisujących rozpylanie jonowe przyjmuje się, że 

współczynnik rozpylania jonowego        można przedstawić jako iloczyn dwóch funkcji, z 

których jedna opisuje zależność energetyczną współczynnika rozpylania. Druga natomiast opisuje 

kątową zależność współczynnika rozpylania. 

 

                                                                                                                                        

gdzie E0 jest energią wybijającego jonu a  jest kątem bombardowania, czyli kątem pomiędzy 

wiązką jonów a normalną do bombardowanej powierzchni. 

Współczynnik rozpylania jonowego         obecnie najlepiej opisuje model 

zaproponowany przez W.Ecksteina [31]. Rozkłady energii oraz pędów atomów i jonów 

docierających do formującej się powłoki mają wpływ na jej strukturę. Rozkłady te były 

wielokrotnie badane eksperymentalnie głównie dla metali rozpylanych wiązkami jonów metali lub 

jonów gazów szlachetnych [32,33,34]. Obecnie istniejące programy, takie jak SRIM [35], 

umożliwiają również obliczenie zarówno rozkładów energetycznych jak i kątowych atomów 

wybitych wiązka jonów. 

W metodzie IBAD oprócz rozpylającej wiązki jonów wykorzystuje się wiązkę jonów 

wspomagająca proces wzrostu powłoki. Jony tej wiązki poruszając się w bombardowanej powłoce, 

zderzając się z jądrami oraz elektronami napotkanych atomów, przekazują im swoją energię. W 

wyniku zderzeń penetrujących powłokę jonów z atomami powłoki lokalnie może wzrosnąć 

temperatura. Przez odpowiedni dobór parametrów wspomagającej wiązki jonów, takich jak: rodzaj 

jonów, ich energia, gęstość prądu wiązki jonów można zapewnić lokalnie korzystne warunki 

termodynamiczne do wzrostu powłoki o oczekiwanej mikrostrukturze. Wspomagająca wiązka 

jonów umożliwia również utworzenie warstwy przejściowej o kontrolowanej grubości i składzie 

pierwiastkowym. Warstwa przejściowa uformowana w procesie IBAD jest szersza od warstwy 

przejściowej uformowanej w procesie IBSD. Adhezja powłok uformowanych metodą IBAD jest 

więc lepsza niż powłok formowanych metodą IBSD. 

Zarówno IBSD jak i IBAD umożliwiają formowanie wielopierwiastkowych powłok dzięki 

możliwości rozpylania jonowego substancji o odpowiednio dobranym składzie pierwiastkowym.  
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Metody jonowe stosowane są między innymi do formowania powłok zbudowanych z trudno 

topliwych materiałów a także amorficznych powłok węglowych [3] 

Opracowanie procesu formowania metodą IBSD powłok o określonym składzie pierwiastkowym 

oraz strukturze wymaga określenia : 

1. składu pierwiastkowego materiału rozpylanej jonowo substancji 

2. parametrów wiązki jonów stosowanej do rozpylania jonowego: rodzaju jonu (liczba 

atomowa, liczba masowa, energia jonu, kąt rozpylania, gęstość natężenia prądu wiązki 

rozpylającej); 

3. czasu trwania rozpylania jonowego; 

4. ustawienia pokrywanego przedmiotu względem rozpylanej substancji 

Opracowanie procesu formowania metodą IBAD powłok o planowanym składzie 

pierwiastkowym, strukturze warstwowej, oczekiwanej mikrostrukturze warstw a także o 

wymaganej warstwie przejściowej wymaga dodatkowo określenia: 

5. parametrów wiązki wspomagającej, w tym rodzaju jonu (liczba atomowa, liczba masowa), 

średniej energii jonów, gęstości natężenia prądu wiązki jonów 

6. stosunków natężeń prądów obu stosowanych wiązek jonów 

7. czasu  stosowania wspomagającej wiązki jonów. Możliwym jest też zaplanowane 

okresowej pracy wiązki wspomagającej 

Formowanie powłok na powierzchniach niepłaskich przedmiotów wymaga również określenia 

ruchu goniometru w którym jest montowany przedmiot. Formowanie powłok oraz modyfikowanie  

warstwy przypowierzchniowej metodami jonowymi wymaga określenia maksymalnej gęstości 

prądu wiązki jonów bombardującej modyfikowany materiał. Jest to szczególnie istotne w jonowej 

modyfikacji warstwy wierzchniej polimerów. Niewłaściwy dobór natężeń prądów wiązek jonó 

może doprowadzić do nieplanowanej grafityzacji modyfikowanej warstwy. 

Do określenia składu pierwiastkowego rozpylanej substancji przydatne są takie program jak SRIM 

oraz TriDyn. Programy te  umożliwiają symulowanie oddziaływania wiązki jonów z materiałem o 

określonym składzie pierwiastkowym oraz strukturze warstwowej. Programy te wyznaczają 

współczynniki rozpylania jonowego, energie oraz kąty wybitych atomów (co umożliwia określenie 

rozkładów energetycznych i kątowych wybitych atomów). Programy te umożliwiają również 

obliczenie zasięgów jonów oraz ich strat energetycznych w amorficznych materiałach o zadanym 

składzie pierwiastkowym. 
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B.4.  Metody analizy cienkich powłok 

 

Właściwości fizykochemiczne cienkich powłok zależą od ich składu pierwiastkowego 

oraz ich nano- i mikrostruktury. Metodą szczególnie przydatną do określenia zarówno koncentracji 

pierwiastków jak i ich przestrzennych rozkładów w powłoce jest metoda detekcji wstecznie 

rozproszonych naładowanych cząstek (RBS –Rutherford Backscattering Spectroscopy). Metoda 

charakteryzuje się dużą zdolnością rozdzielczą głębokościową i umożliwia detekcję pierwiastków 

o względnych koncentracjach nie mniejszych 1/100. Metoda ta jest omówiona w podrozdziale 

„Spektroskopia wstecznie rozproszonych naładowanych cząstek: RBS” 

Metodą umożliwiającą określenie wiązań chemicznych pomiędzy atomami w powłoce jest 

spektroskopia ramanowska, a w szczególności konfokalna mikrospektroskopia ramanowska. 

Konfokalna spektroskopia ramanowska jest metodą „z wyboru” stosowaną do analiz powłok 

węglowych. 

 

Spektroskopia ramanowska powłok węglowych 

 

Spektroskopia ramanowska [1] jest jedną z najczęściej stosowanych technik do badania 

różnorodnych związków chemicznych a w szczególności struktur węglowych oraz polimerów. W 

szczególności spektroskopia ramanowska jest stosowana do określenia hybrydyzacji wiązań 

pomiędzy atomami węgla jak i naprężeń w powłokach uformowanych na bazie węgla [2]. Cienkie 

powłoki węglowe mogą być zbudowane z atomów węgla połączonych wiązaniami o hybrydyzacji 

sp
3
, sp

2
 lub sp

1
. Lokalnie w tego typu powłokach mogą być obszary, w których dominują albo 

wiązania sp
2
 albo wiązania sp

3
. W tego typu układach przekrój czynny na nieelastyczne 

rozproszenie światła widzialnego na układzie atomów węgla połączonych wiązaniami sp
2
 jest 

wielokrotnie większy od przekroju czynnego na nieelastyczne rozproszenie na układzie atomów 

połączonych wiązaniami sp
3
 [3,4,5]. Widma ramanowskie, zarejestrowane w wyniku rozpraszania 

nieelastycznego światła widzialnego w tego typu układach dostarczają więc głównie informację o 

wiązaniach sp
2
. Widma te można więc interpretować tak jak widma ramanowskie rejestrowane w 

wyniku nieelastycznego rozpraszania światła w silnie zdefektowanym graficie. Procedura 

interpretacji widm ramanowskich zarejestrowanych w badaniach amorficznych powłok 

węglowych, zaproponowana przez A.C.Ferrari oraz J.Robertsona [6,7] wykorzystuje metodę 

opracowaną do interpretacji widm ramanowskich rejestrowanych dla grafitu, a więc struktury w 

której atomy węgla są połączone wiązaniami o hybrydyzacji sp
2
. 

 W 1970 roku F.Tuinstra oraz J.L.Koenig [8] opublikowali wyniki badania rozpraszania 

ramanowskiego światła o długości 514 nm zarówno w krystalicznym jak i w polikrystalicznym 
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graficie. Widma ramanowskie, rejestrowane przez Tuinstrę i Koeninga w trakcie badania dużych 

kryształów grafitu, zawierały jedynie jeden ostry pik o liczbie falowej 1575 cm
-1

. W widmach 

ramanowskich, zarejestrowanych natomiast dla polikrystalicznego grafitu, autorzy zaobserwowali 

pojawienie się dodatkowego piku o liczbie falowej 1355 cm
-1

 i stwierdzili zależność 

intensywności tego piku zarówno od wielkości jak i od zdefektowania ziaren polikrystalicznego 

grafitu. Fragment typowego widma ramanowskiego, obejmujący wyłącznie piki D oraz G, 

przedstawiono na rys.1. Poszczególne piki, obserwowane w widmie ramanowskim, są opisane 

przez podanie liczb falowych odpowiadających położeniu ich maksimów (rys.1: D0, G0), 

wysokości pików (rys.: ID, IG), ich półszerokości (rys.1: DFWHM, GFWHM), oraz pół powierzchni 

(AD, AG).  

 

 
Rys.1 Fragment widma ramanowskiego zarejestrowanego dla polikrystalicznego grafitu. Parametry 

wzbudzającej wiązki laserowej: długość fali światła 532nm, średnica wiązki światła na powierzchni 
grafitu: 0.7 m, moc wiązki światła: 25mW. 

 

F.Tuinstra wraz z J.L.Koeningiem (TK) zaproponowali prostą interpretację widm 

ramanowskich umożliwiającą określenie średnich rozmiarów ziaren w polikrystalicznym graficie. 

W interpretacji tej przyjmuje się, że pik ramanowski o liczbie falowej 1580cm
-1

 (oznaczany w 

literaturze jako pik „G”) jest bezpośrednio związany z rozpraszaniem światła na układzie atomów 

węgla połączonych wiązaniami sp
2
. Pik o liczbie liczbie falowej 1355cm

-1
 (oznaczany w 

literaturze jako pik „D”) jest natomiast związany z zaburzonymi wiązaniami sp
2
 (spowodowanymi 

np. defektami sieci). Wraz ze wzrostem liczby defektów maleje zarówno liczba wiązań sp2 jak i 

średni rozmiar La obszaru, mierzony w płaszczyźnie grafitu, o niezaburzonych wiązaniach sp2. 

Wielkość tego obszaru można obliczyć jako: 

      
  

  
 
  

          (1) 
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gdzie ID oraz IG są odpowiednio intensywnościami pików D oraz G (Rys.1). Dla światła 

wzbudzającego o długości fali 514.5 nm współczynnik C = 4.4 nm [9].  

Położenie piku G nie zależy od długości wzbudzającego światła [10,11], natomiast 

zarówno położenie piku D jak i stosunek intensywności ID/IG zależą od długości wzbudzającego 

światła [10,12]. Wobec tego rozmiar La obszaru o niezaburzonych wiązaniach sp
2
 należy obliczać 

jako: 

        
  

  
    

  

           (2) 

Współczynnik C() [10, 12] można przedstawić natomiast jako  

                                   (3) 

gdzie C0 = -12.6 nm a C1 = 0.033. Wzór (3) jest słuszny dla La > 2nm oraz dla 400nm < llaser < 

700nm.  

Dla światła o długości fali 532 nm, stosowanego w prezentowanych w niniejszej monografii 

eksperymentach ramanowskich, współczynnik C() = 4.96 nm. 

W 2004 roku S.Reich wraz z Ch.Thomsenem przedstawili podstawy spektroskopii 

ramanowskiej grafitu [13]. W 2007 roku A.C.Ferrari [14] proponując opis rozpraszania 

ramanowskiego w układzie zbudowanym z N różniących się wielkością ziaren grafitu wprowadził 

efektywny rozmiar La-eff obszaru o niezaburzonych wiązaniach sp
2
 zdefiniowany jako: 

 

      
     

 

    

 
              (4) 

W modelu tym A.C.Ferrari wykazał, że dla La < 2nm obowiązuje zależność: 

   
   

 

          

  

  
           (5)  

Stosunek ID/IG intensywności pików ramanowskich D i G zależy od stosunku koncentracji 

zaburzonych wiązań sp
2
 do koncentracji niezaburzonych wiązań sp

2
. Półszerokość piku GFWHM 

zależy od liczby defektów sieci krystalicznej grafitu [15]. 

Przedstawiona powyżej metoda interpretacji widm ramanowskich jest obecnie 

powszechnie stosowana do badania struktur grafito podobnych, w tym fullerenów, gafenu oraz 

nanorurek [16]. 

W trakcie defektowania grafitu niektóre z wiązań  sp
2
 są rozrywane i zastąpione 

wiązaniami sp
1
 lub sp

3
. W amorficznych strukturach węgla (np. a-C, ta-C, DLC) atomy są 

połączone wiązaniami sp
2
, sp

3
 lub sp

1
. Amorficzne węgle można traktować więc jako struktury 

węgla powstałe w wyniku defektowania sieci grafitu. Widma ramanowskie rejestrowane w wyniku 



33 
 

rozpraszania światła widzialnego w tego typu strukturach muszą więc zawierać szerokie piki D i 

G. Podobnie jak dla grafitu, piki te są identyfikowane przez określenie ich położeń (D0, G0), 

intensywności (ID, IG), półszerokości (DFWHM, GFWHM) oraz pól powierzchni (AD, AG) (Rys. 2).   

 

 
Rys.2. Typowe widmo ramanowskie rejestrowane, w zakresie liczb falowych 1900cm

-1
 – 800cm

-1
, w 

wyniku ramanowskiego rozpraszania światła o długości 532nm w amorficznym węglu. 

 

W 2004r. A.C.Ferrari oraz J.Robinson [7] zaproponowali model przejścia od grafitu, w 

którym atomy węgla są połączone jedynie wiązaniami sp
2
, do amorficznego węgla ta-C w którym 

atomy węgla są połączone głównie wiązaniami sp
3
.  

Autorzy modelu założyli, że w pierwszym etapie w wyniku defektowania grafitu i 

rozerwania części wiązań sp
2
 zostaje utworzony nanokrystaliczny grafit (nc-G) (Etap I). W 

nanokrystalicznym graficie atomy nadal są połączone wiązaniami sp
2
. W kolejnym etapie 

defektowanie nanokrystalicznego grafitu prowadzi do jego amorfizacji i utworzenia węgla 

amorficznego (a-C), w którym atomy węgla są połączone albo wiązaniami sp
2
 albo wiązaniami sp

3
 

(Etap II). Dalsze defektowanie amorficznego węgla (a-C) prowadzi do rozrywania pozostałych 

wiązań sp
2
 i do formowania węgla ta-C, w którym atomy węgla są połączone głownie wiązaniami 

sp
3
 (Etap III). Dzięki tym założeniom możliwe jest powiązanie zmian względnej koncentracji 

wiązań sp
3
/sp

2
 ze zmianami intensywności i położeń pików D oraz G w obserwowanych widmach 

ramanowskich. W szczególności: 

 w etapie I położenie piku G0 ulega przesunięciu od wartości 1580cm
-1

 do wartości około 

1600cm
-1

. Równocześnie obserwuje się wzrost ID/IG. Dla światła wzbudzającego o 

długości fali 514nm ID/IG może uzyskiwać wartości ~2. Do opisu widm ramanowskich 

można stosować modele zaproponowane przez Andreę Ferrari [14], Stephanie Reich i 

Christiana Thomsena [13] a także przez M.J. Matthewsa wraz z współpracownikami [12] 
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 w etapie II rozrywanie wiązań sp
2
 prowadzi do tworzenia wiązań sp

3
 i formowania 

amorficznego węgla a-C. Wzrost koncentracji wiązań sp
3
 i zmniejszenie koncentracji 

wiązań sp
2
 prowadzi do zmniejszenia obserwowanego stosunku intensywności ID/IG oraz 

do przesunięcia położenia G0. Dla światła wzbudzającego o długości 514nm przy 20% 

względnej koncentracji wiązań sp
3
 (granicznej dla etapu II) G0 ~1520cm

-1
 a stosunek 

intensywności ID/IG ~0.2. 

 w etapie III następuje dalsze rozrywanie wiązań sp
2
 w już uformowanej strukturze a-C i 

tworzenie wiązań sp
3
. W etapie tym struktura a-C przechodzi w strukturę ta-C, w której 

maksymalna względna koncentracja wiązań sp
3
 może dochodzić do około 85%. W etapie 

tym obserwuje się przesunięcie położenia piku G0 oraz dalsze zmniejszenie wartości 

stosunku intensywności ID/IG. Dla wzbudzającego światła o długości 514nm dla struktur ta-

C o koncentracji 85% wiązań sp
3
 G0 ~~1570cm

-1
 a ID/IG < 0.1. 

Zarówno położenia, intensywności oraz półszerokości pików D i G zależą od długości 

rozpraszanego nieelastycznie światła. Autorzy modelu proponują zatem rejestrację serii kilku 

widm ramanowskich, z których każde rejestrowane jest przy innej długości fali wzbudzającego 

światła [7]. 

Również zastosowanie do wzbudzenia ramanowskiego światła zielonego o długości 532nm 

lub UV [17,18] umożliwia rejestrację widm ramanowskich zawierających piki wskazujące 

bezpośrednio na koncentracje wiązań sp
3
.  

Niekiedy w widmach ramanowskich występują dodatkowe piki o liczbach falowych 

~1200cm
-1

 oraz ~1450cm
-1

. W szczególności piki te, obserwowane przy wykorzystaniu do 

wzbudzenia ramanowskiego światła o długości fali 532nm, umożliwiają detekcję wiązań sp
3
 w 

strukturach węglowych o stosunkowo dużej ich względnej koncentracji [19,20]. 

Zarówno właściwości mechaniczne powłoki jak i jej adhezja do pokrytego podłoża w 

istotny sposób zależą od naprężeń w powłoce [7,21,22]. Naprężenia w dynamiczne formującej się 

powłoce mają również wpływ na tworzenie wiązań sp
2
 i sp

3
 oraz na procesy wzrostu powłoki 

[23,24].  

Spektroskopia ramanowska jest jedną z metod umożliwiających określenie naprężeń w 

złożonych niemetalicznych powłokach, a w szczególności w amorficznych powłokach 

węglowych[25,26].  

Naprężenia w powłoce można określić  porównując położenie G0 (np. piku G) w układzie 

pozbawionym naprężeń z położeniem G0napr analogicznego piku w układzie z 

naprężeniami[27,28]. Znając moduł Younga E naprężenie  można wyznaczyć jako: 

    
         

  
             (6) 



35 
 

Spektroskopia ramanowska jest więc niezastąpioną metodą umożliwiającą charakteryzowanie 

różnorodnych powłok a zwłaszcza powłok formowanych na bazie węgla [29,30]. 

Konfokalna dyspersyjna mikrospektroskopia ramanowska umożliwia określanie 

przestrzennych rozkładów wiązań sp
2
 oraz sp

3
 a także lokalnych naprężeń. W prezentowanej pracy 

konfokalna mikrospektroskopa ramanowska jest stosowana do charakteryzowania powłok 

węglowych, polietylenowych i poliuretanowych podłoży a także warstw przejściowych pomiędzy 

powłoką a podłożem. W szczególności mikrospektroskopia ramanowska jest stosowana do 

określenia możliwych zmian krystaliczności polietylenowych podłoży w procesie formowania 

powłoki węglowej. Zastosowania spektroskopii ramanowskiej do analizy UHMWPE oraz 

poliuretanu ChronoFLex są omówione w podrozdziałach przedstawiających właściwości tych 

materiałów. 
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Spektroskopia wstecznie rozproszonych naładowanych cząstek: RBS 

 

Wiązka naładowanych cząstek (protonów, cząstek , ciężkich jonów, elektronów) jest 

doskonałym narzędziem do analizy składu pierwiastkowego oraz mikro struktury 

przypowierzchniowej warstwy ciał stałych. Takie metody jak: RBS (Rutherford BackScattering 

Spectroscopy), NRA (Nuclear Reaction Analysis), ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis) czy 

też PIXE (Particle Induced X-ray Emission) oraz PIGE (Particle Induced Gamma-ray Emission) 

są z powodzeniem stosowane od kilku dziesięcioleci do nieniszczącego charakteryzowania 

przypowierzchniowych warstw o grubościach nawet do kilkudziesięciu mikrometrów [A2.1, 

A2.2]. Grubość analizowanej warstwy zależy nie tylko od jej składu pierwiastkowego i struktury, 

lecz także od takich parametrów zastosowanej wiązki naładowanych cząstek jak: liczba atomowa 

Z1, masa M1 oraz średnia energia E0 naładowanych cząstek. Metody: RBS, NRA oraz ERDA 

umożliwiają określenie głębokościowych rozkładów pierwiastków, natomiast metody PIXE oraz 

PIGE pozwalają określać średnią koncentrację pierwiastków w penetrowanej wiązką warstwie 

analizowanej substancji. W metodzie RBS rozkłady głębokościowe praktycznie wszystkich 

pierwiastków warstwy wierzchniej określa się w oparciu o widma energetyczne wstecznie 

rozproszonych elastycznie naładowanych cząstek bombardującej wiązki. W metodzie NRA 

natomiast analizuje się między innymi energię cząstek po nieelastycznym oddziaływaniu 

naładowanej cząstki z jądrem atomowym. W metodzie ERDA, do określenia rozkładów 

głębokościowych koncentracji pierwiastków o liczbach atomowych mniejszych od liczby 

atomowej bombardujących naładowanych cząstek, wykorzystuje się widma energetyczne jonów 

wybitych z analizowanej warstwy w wyniku zderzeń elastycznych. W takich metodach jak PIXE 

oraz PIGE do określenia średniej koncentracji poszczególnych pierwiastków w analizowanej 

warstwie wykorzystuje się natomiast widma energetyczne promieniowania X lub , wytworzonego 

w wyniku oddziaływania bombardującej wiązki cząstek z analizowaną substancją.  

Poniżej omówione są podstawy fizyczne metody RBS oraz przedstawiona jest aparatura 

eksperymentalna stosowana w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN do analiz przypowierzchniowych 

warstw ciał stałych metodami RBS/NRA/ERDA/PIXE/PIGE. 

 

 

Metoda RBS – Rutherford BackScattering Spectroscopy 

 

Jon o liczbie atomowej Z1, masie M1 oraz energii E0, bombardując pod kątem   jednorodną 

amorficzną substancję może albo rozproszyć się na jądrze atomu znajdującego się na jej 

powierzchni albo może kontynuować ruch wewnątrz substancji i oddziaływać zarówno z 

elektronami jak i jądrami napotykanych atomów (rys. 3).  



39 
 

 

 
 

Rys. 3  Oddziaływanie jonów o energii E0, liczbie atomowej Z1 oraz masie M1 z amorficzną 

substancją zbudowaną z atomów o liczbie atomowej Z2 i masie M2. 

 

Jeżeli substancja jest zbudowana z atomów o liczbie atomowej Z2, masie M2 to energia E2 

jonu rozproszonego pod kątem  na jądrze atomu będącego na bombardowanej powierzchni jest 

równa: 

                                                                                                                          

Jeżeli jon bombardował powierzchnię substancji pod kątem      i rozproszył się elastycznie to 

współczynnik                       można obliczyć jako: 

 

                              
    

          
         

     

 

 

              

 

Zależność współczynnika            od masy M2 rozpraszającego jądra, obliczonego dla 

bombardujących jonów H
+
 oraz He

+
, przedstawiono na Rys.4. Na wykresie Rys.4 przedstawiono 

współczynniki   dla kątów  =1500 oraz  =1700
, stosowanych często w analizach RBS. 
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Rys. 4. Współczynnik            dla H
+
 oraz He

+
 w zależności od masy M2 rozpraszającego jądra 

obliczony dla kątów : 150
0
 oraz 170

0
.  

Jon, poruszając się wewnątrz amorficznej jednorodnej substancji o gęstości atomowej     , w 

wyniku zderzeń z napotkanymi elektronami i jądrami stopniowo traci energię. Po dotarciu na 

głębokość    (rys. 5) jon posiadając już tylko energię E1 może rozproszyć się pod kątem  na 

masie M2.  

 

 

Rys 5  Ruch naładowanej bombardującej cząstki w amorficznej substancji 

Energia E1 jonu na głębokości x1 jest równa 

         
  

  
        

  

 

              

  

 

                                                                

Funkcję       , opisującą straty energetyczne jonu, poruszającego się w bombardowanym  

amorficznym ośrodku, można przedstawić jako sumę dwóch funkcji Se(E) i Sn(E):  
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Funkcja Se(E) opisuje straty energetyczne jonu związane z jego oddziaływaniem z napotkanymi 

elektronami. Natomiast funkcja Sn(E) jest funkcją opisującą straty energetyczne związane z 

oddziaływaniem jonu z jądrami penetrowanego amorficznego ośrodka.  Na Rys. 6 przedstawiono 

straty energetyczne elektronowe oraz jądrowe jonów H
+
 oraz He

+
 poruszających się w 

amorficznym tytanie. Straty energetyczne jonów H
+
 oraz He

+
 w tytanie obliczono korzystając z  

programu SRIM. 

  

Rys. 6 Straty energetyczne elektronowe oraz jądrowe jonów H
+
 oraz He

+
 w amorficznym tytanie. W celu 

przejrzystego porównania względnie małych jądrowych strat energetycznych ze znacznie większymi 
elektronowymi stratami energetycznymi dokonano zestawienia obu rodzajów strat energetycznych w skali 

log10-log10 

Na Rys. 7 przedstawiono całkowite straty energetyczne jonów H
+
 oraz He

+
 w amorficznym węglu, 

oraz tytanie a także jonów He
+
 w amorficznym węgliku tytanu (TiC)  obliczone z wykorzystaniem 

programu SRIM dla energii jonów od 1 keV do 10 MeV. 

  

Rys. 7. Straty energetyczne jonów H
+
 oraz He

+
 w amorficznym węglu i tytanie a także jonów He

+
 w 

amorficznym węgliku tytanu. 
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Jeżeli na głębokości x1, jon o energii E1 rozproszy się elastycznie pod kątem  to jego energia po 

rozproszeniu jest równa: 

                                                                                                                           

Jeżeli kąt rozproszenia będzie większy od kąta 90
0
, to jon po rozproszeniu będzie poruszał się do 

powierzchni, przez którą przedostał się do bombardowanej substancji. Jeżeli jego energia po 

rozproszeniu będzie dostatecznie duża by mógł dojść do powierzchni i przez nią się przedostać to 

jego energia po przebyciu drogi x1/cos() do powierzchni (rys. 5) będzie równa: 

                     
 
  

     
                                                                                    

Jeżeli na powierzchnię tej bombardowanej amorficznej substancji pada wiązka N0 jonów o energii 

E0, liczbie atomowej Z1 oraz masie M1 to liczbę jonów rozproszonych NR pod kątem  w kąt 

bryłowy d na jądrach o liczbie atomowej Z2 i masie M2 znajdujących się w warstwie o grubości 

dx na głębokości x1 można obliczyć, jako: 

                
        

  
                                                                                            

We wzorze tym, d/d  jest przekrojem czynnym na rozproszenie pod kątem  jonu o liczbie 

atomowej Z1, masie M1 oraz energii E1 na jądrze o liczbie atomowej Z2 i masie M2 w kąt bryłowy 

d. W układzie laboratoryjnym (LAB) przekrój czynny na rozpraszanie elastyczne jest równy: 

 
         

  
   

     
 

   
 
 

 

       

     
  
  

     
 
      

 

    
  
  

     
 

                                                                

Natomiast w układzie środka masy (CM) ten przekrój czynny można przedstawić jako: 

        

  
   

     
 

   
 

 

    
 

 
 
  

                                                                                        

Liczbę zarejestrowanych naładowanych cząstek o energii <E2, E2+E2> rozproszonych 

wstecznie pod kątem Q w kąt bryłowy d  można więc obliczyć jako: 

            
  

   
                  

        

  
                                                                     

 

Wzór 16 pozwala wyznaczyć z widma energetycznego rozproszonych wstecznie 

naładowanych cząstek rozkłady głębokościowe koncentracji wszystkich pierwiastków obecnych w 

penetrowanej wiązką cząstek warstwie przypowierzchniowej. W szczególności widma 
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energetyczne wstecznie rozproszonych cząstek (widma RBS) umożliwiają określenie grubości  

poszczególnych podwarstw w penetrowanej warstwie a więc także grubość powłoki. 

Na rysunku 8 przedstawiono schematycznie widmo RBS rejestrowane w wyniku 

bombardowania wiązka naładowanych cząstek jednorodnej dwuskładnikowej amorficznej 

substancji a na rysunku 9 widmo RBS dwuwarstwowej amorficznej substancji. 

 

 

Rys.8. Schematyczne widmo energetyczne wstecznie rozproszonych naładowanych cząstek w jednorodnej 

amorficznej dwuskładnikowej substancji.  

 

 

Rys.9. Schematyczne widmo energetyczne wstecznie rozproszonych naładowanych cząstek w jednorodnej 

amorficznej substancji z uformowaną na jej powierzchni jedno pierwiastkową powłoką.. 
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W czasie analizy składu pierwiastkowego metodą RBS zastosowana wiązka jonów 

praktycznie nie powoduje zmian w badanym materiale. Metoda RBS jest więc metodą 

nieniszczącą. Metoda ta umożliwia jednoczesne określenie koncentracji wszystkich pierwiastków 

obecnych w analizowanej warstwie przypowierzchniowej. Niewątpliwą wadą metody RBS jest 

możliwość badania stosunkowo cienkich warstw przypowierzchniowych o grubościach do kilku 

mikrometrów przy użyciu wiązki jonów helu oraz do grubości kilkudziesięciu mikrometrów przy 

użyciu wiązki protonów. 

W IFJ pierwsza aparatura do eksperymentów RBS została zaprojektowana w drugiej 

połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego przez dr Stefana Koptę, mgr Stanisława.Łazarskiego oraz 

dr Ewę Maydell-Ondrusz. Mgr St. Łazarski zaprojektował również dwu-osiowy półautomatyczny 

goniometr umożliwiający orientację badanej próbki względem bombardującej wiązki jonów i 

wykonywanie eksperymentów kanałowania jonowego (channelingu jonowego) w 

monokryształach. W drugiej połowie lat 80tych ubiegłego wieku został zbudowany układ typu 

„chopper” do pomiaru deponowanego wiązką jonów ładunku elektrycznego w trakcie 

eksperymentów RBS. Konstrukcję układu „chopper” wykonał inż. L. Źródłowski według założeń 

autora niniejszej monografii nadzorującego także budowę tego układu w warsztatach IFJ i 

uruchamiającego cały zestaw do pomiaru deponowanego ładunku elektrycznego. Komora 

próżniowa, stosowana obecnie w eksperymentach RBS/NRA/ERDA/PIXE/PIGE została 

opracowana przez B.Rajchela,  skonstruowana w zespole inż. L.Źródłowskego a także wykonana 

w warsztatach IFJ. Na rysysunku 10a przedstawiono widok wnętrza tej komory pomiarowej. Na 

rysunku 10b przedstawiono natomiast widok traktu próżniowego pomiarowego stosowanego do 

charakteryzowania warstwy przypowierzchniowej  metodami jądrowymi z użyciem wiązki 

protonów lub jonów He
+
 przyspieszanej w akceleratorze van de Graaffa.  

 

(a) (b) 

  

Rys. 10 Komora próżniowa wykorzystywana w eksperymentach RBS/NRA/ERDA/PIXE/PIGE z użyciem 

wiązki H
+
 lub He

+
 przyspieszonej w akceleratorze van de Graaffa    
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Metoda RBS posiadająca szereg zalet ma również wady. Jedną z nich jest mało dokładne 

określenie koncentracji lekkich pierwiastków w materiale zbudowanym również z ciężkich 

pierwiastków. To ograniczenie metody RBS związane jest z zależnością przekroju czynnego na 

rozpraszanie od kwadratu liczby atomowej rozpraszającego jądra. Dolna granica detekcji 

pierwiastka o liczbie atomowej Z2A jest więc uzależniona od liczb atomowych Z2B oraz 

koncentracji cięższych pierwiastków w badanej substancji.  

Niekiedy problem detekcji lekkich pierwiastków, między innymi węgla azotu, tytanu oraz 

krzemu, można rozwiązać korzystając z metody NRA (Nuclear Reaction Analysis). W metodzie 

tej rejestruje się produkty reakcji jądrowych wywołanych w badanej substancji wiązką 

bombardujących naładowanych cząstek. W szczególności do analizy koncentracji takich 

pierwiastków jak węgiel, tlen a także tytan oraz krzem wykorzystuje się reakcje rezonansowe, 

których przekroje czynne są kilkakrotnie większe od przekrojów czynnych Rutherforda. 

Przykładową reakcją stosowaną do detekcji węgla jest reakcja 
12

C(p, p)
12

C  której przekrój czynny 

gwałtownie rośnie gdy energia bombardującego protonu jest zbliżona do 1750keV a kąt 

rozproszenia =170
0
. Na rysunku 11 przedstawiono zależność różniczkowego przekroju czynnego 

reakcji 
12

C(p,p)
12

C od energii bombardującego protonu. Wszystkie przekroje czynne, 

wykorzystywane w analizach składu pierwiastkowego metodami jądrowymi, są stablicowane i 

udostępniane na stronie http://www-nds.iaea.org/sigmacalc/ 

 

 
Rys. F2.9 Zależność różniczkowego przekroju czynnego reakcji 

12
C(p,p)

12
C od energii 

bombardującego protonu. Kąt rozproszenia =170
0
. 

 

 

http://www-nds.iaea.org/sigmacalc/
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C. Część doświadczalna 

 

C.1.  Wprowadzenie 

 

Współczesna medycyna dysponuje szeregiem protez umożliwiających zastąpienie lub 

wspomożenie niesprawnego narządu organizmu człowieka. W szczególności endoprotetyka 

umożliwia wszczepienie całkowitej lub częściowej endoprotezy stawu biodrowego lub 

kolanowego. Kardiochirurgia umożliwia natomiast stosowanie protez serca mogących wspomóc 

chore serce do momentu jego transplantacji lub wyleczenia. 

Jednakże obecnie jednym z głównych problemów współczesnej chirurgii jest ograniczenie 

liczby komplikacji pooperacyjnych związanych z rozwojem biofilmu na wszczepionej protezie lub 

na otaczających ją tkankach. Niemniej istotnym problemem protetyki jest wydłużenie czasu 

eksploatacji protezy w organizmie.  

W pierwszej części monografii przedstawiłem możliwości formowania: 

 biozgodnych powłok węglowych mogących wydłużyć czas eksploatacji polimerowych 

elementów protez 

 bioaktywnych powłok węglowych domieszkowanych metalami, mogącymi ograniczyć 

rozwój biofilmu na wszczepionych elementach protez.  

Obecnie przedstawione zostaną amorficzne powłoki węglowe oraz amorficzne powłoki węglowe 

domieszkowane tytanem, srebrem, miedzią, wapniem lub fosforem uformowane z 

wykorzystaniem metod jonowych (IBSD, IBAD) na UHMWPE (klasycznym lub usieciowanym) 

lub na poliuretanach ChronoFlex i ChronoThane stosowanych w protezach serca.  

W szczególności przedstawię: 

1. amorficzną powłokę węglową (a-C) uformowaną na powierzchni polietylenu UHMWPE 

metodą IBAD. W trakcie procesu formowania rozpylano wiązką jonów Ar
+
 o energii 

15keV płytkę grafitową w celu uzyskania zasadniczego strumienia atomów i jonów. 

Formującą się dynamicznie powłokę bombardowano wiązką jonów 
12

C
+
 o energii 15keV 

prostopadle do powierzchni pokrywanego podłoża. Gęstość prądu wiązki jonów 
12

C
+
 nie 

przekraczała 1A/cm
2
, co zapobiegało gromadzeniu ładunku elektrycznego w warstwie 

przypowierzchniowej pokrywanego polietylenu.  
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2. amorficzną powłokę węglową domieszkowaną tytanem a-C(Ti) uformowaną na 

powierzchni polietylenu UHMWPE metodą IBAD. W procesie formowania powłoki 

wiązką jonów Ar
+
 o energii 15keV rozpylano tarczę grafitową z wprasowanymi krążkami 

tytanowymi o średnicy 6mm. Liczbę tytanowych krążków w graficie dobrano tak, by 

zapewnić oczekiwaną koncentrację tytanu w formowanej powłoce (~1%, ~15%, ~30%). 

Dynamicznie formującą się powłokę bombardowano wiązką jonów 
12

C
+
 o energii 15keV i 

gęstości prądu nie większej niż 1A/cm
2
. Wiązka jonów 

12
C

+
 bombardowała formującą się 

powłokę prostopadle do powierzchni pokrywanego polietylenowego podłoża. 

3. amorficzną powłokę węglową domieszkowaną miedzią a-C(Cu) uformowaną na 

powierzchni polietylenu UHMWPE metodą IBAD. W procesie formowania powłoki 

rozpylano jednocześnie wiązką jonów Ar
+
 o energii 15keV dwie przylegające płaskie 

płytki. Jedną z płytek była płytka grafitowa a drugą płytka miedziana. Powierzchnie obu 

płytek dobrano tak, by zapewnić oczekiwaną koncentrację miedzi w formowanej powłoce 

(~1%, ~30%). Dynamicznie formującą się powłokę bombardowano wiązką jonów 
12

C
+
 o 

energii 15keV i gęstości prądu nie większej niż 1A/cm
2
. Wiązka jonów 

12
C

+
 

bombardowała formującą się powłokę prostopadle do powierzchni pokrywanego 

polietylenowego podłoża. 

4. amorficzną powłokę węglową domieszkowaną srebrem a-C(Ag) uformowaną na 

powierzchni polietylenu UHMWPE metodą IBAD. W procesie formowania powłoki 

rozpylano jednocześnie wiązką jonów Ar
+
 o energii 15keV dwie przylegające płaskie 

płytki. Jedną z płytek była płytka grafitowa a drugą płytka srebrna. Powierzchnie obu 

płytek dobrano tak by zapewnić oczekiwaną koncentrację srebra w formowanej powłoce 

(~1%, ~30%). Dynamicznie formującą się powłokę bombardowano wiązką jonów Ag
+
 o 

energii 15keV i gęstości prądu nie większej niż 1A/cm
2
. Wiązka jonów Ag

+
 

bombardowała formującą się powłokę prostopadle do powierzchni pokrywanego 

polietylenowego podłoża. 

5. uformowane metodą IBAD na powierzchni polietylenu UHMWPE amorficzne powłoki 

węglowe domieszkowane tytanem, miedzią oraz wapniem a-C(Ti, Cu, Ca). W czasie 

procesu formowania wiązką jonów Ar
+
 o energii 15keV jednocześnie rozpylano 2 płaskie 

płytki. Jedną z płytek była płytka grafitowa z wprasowanymi krążkami tytanowymi a drugą 

płytka miedziana. Jako wiązkę bombardującą formującą się powłokę zastosowano wiązkę 

jonów Ca
+
 o energii 15keV. Na polietylenowych próbkach z tak uformowaną powłoką 

formowano następnie metodą hydrotermalną w roztworze Hanka powłoki wapienno-

fosforowe   

6. amorficzną powłokę węglową a-C uformowaną na powierzchni komercyjnej 

polietylenowej panewki endoprotezy stawu biodrowego. Panewka została wykonana w 

firmie B.Braun (Niemcy). Powłoka została uformowana tak jak w punkcie 1. 
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7. amorficzną powłokę węglową domieszkowaną srebrem a-C(Ag) uformowaną na 

powierzchni komercyjnej polietylenowej wkładki protezy stawu kolanowego. Panewka 

została wykonana  w firmie B.Braun (Niemcy). Powłoka została uformowana tak jak w 

punkcie 4. 

8. amorficzną powłokę węglową a-C uformowaną na powierzchni poliuretanu Chronothane 

9. amorficzną powłokę węglową uformowaną na powierzchni poliuretanu ChronoFlex 

10. amorficzną powłokę węglową domieszkowaną srebrem a-C(Ag) uformowaną na 

powierzchni poliuretanu ChronoFlex. 

Zarówno polietylenowe jak i poliuretanowe krążki, pokrywane powłoką (punkty 1-10) 

umieszczane były w tytanowej palecie montowanej następnie w głowicy 3-osiowego goniometru. 

W palecie umieszczano od 6 do 24 krążków w zależności od ich średnicy (8, 10, 20 mm). W 

głowicy goniometru montowano również komercyjne panewki endoprotez jak i poliuretanowe 

zastawki serca a także membrany oraz poliuretanowe czasze pneumatycznej pompy krwi. W 

trakcie procesu formowania powłok zmieniano orientację pokrywanych przedmiotów względem 

stosowanych wiązek jonów.  

Wszystkie powłoki formowano w próżni nie gorszej niż 10
-6

 mbara. 

Rzeczywistą koncentrację domieszek w uformowanych powłokach określano metodą RBS. 

Konfokalną mikrospektroskopię ramanowską zastosowano do określenia: 

 możliwych zmian krystaliczności oraz stopnia utlenienia w zastosowanych polimerowych 

podłożach w wyniku formowania powłok metodami jonowymi 

 stosunków ID/IG oraz możliwych naprężeń w uformowanych powłokach węglowych  

 

Konfokalną mikrospektroskopię ramanowską zastosowano również do określenia mikrostruktury 

warstwowej w układach powłoka a-C(Metal) – polimerowe podłoże.  

Niektóre z panewek endoprotez stawu biodrowego, w szczególności z powłoką a-C jak i a-

C(Ag), były testowane w symulatorze stawu biodrowego w Instytucie Obróbki Plastycznej w 

Poznaniu. W monografii przedstawione są wyniki analiz ramanowskich fragmentów 

modyfikowanej panewki,  wytartych w czasie jej testowania. 

Wszystkie analizy ramanowskie jak i wykonane metodą RBS przedstawiane w niniejszej 

monografii zostały wykonane osobiście przez autora lub przy jego udziale. 

Wszystkie uformowane powłoki były badane biologicznie. Powłoki uformowane na 

powierzchniach próbek wykonanych z polietylenu UHMWPE były badane przez zespół 

pracowników Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum UJ. Zespół ten monitorował rozwój 
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biofilmu w hodowli gronkowca złocistego na domieszkowanych metalami amorficznych 

powłokach węglowych. Ponieważ autor niniejszej monografii nie brał osobiście udziału w pracach 

zespołu Katedry Mikrobiologii, to uzyskane wyniki nie są prezentowane w monografii.  

Poliuretanowe próbki z uformowanymi amorficznymi powłokami węglowymi 

domieszkowanymi srebrem a-C(Ag) były badane w zespole prof. dr hab. Bogdana Walkowiaka w 

ramach projektu „Polskie Sztuczne Serce”. Zespół prof. dr hab. B. Walkowiaka w ramach projektu 

„Polskie Sztuczne Serce” badał biologicznie wszystkie materiały opracowywane w ramach 

projektu. Wyniki prac zespół przedstawił w monografii wydanej przez Fundację Rozwoju 

Kardiochirurgii w Zabrzu w ramach projektu „Polskie Sztuczne Serce”. Autor niniejszej 

monografii nie uczestniczył w pracach zespołu Instytutu Inżynierii Materiałowej kierowanego 

przez prof. dr. hab. B. Walkowiaka i z tego powodu nie przedstawia wyników uzyskanych przez 

ten zespół.  



51 
 

C.2.  Przegląd powłok i ich charakterystyka 

 

 Zarówno biozgodne amorficzne powłoki węglowe jak i bioaktywne powłoki węglowe 

domieszkowane metalami były formowane na powierzchniach próbek wyciętych z płyt UHMWPE 

zakupionych w firmie Goodfellow albo wyciętych z bloków UHMWPE uzyskanych w firmie 

B.Braun.. Bloczki UHMWPE zostały odcięte na linii produkcyjnej z bloków stosowanych 

bezpośrednio w produkcji panewek endoprotez stawu biodrowego oraz wkładek stawu 

kolanowego firmy B.Braun.  Oba rodzaje polietylenu oznaczono odpowiednio UHMWPE 

„Goodfellow” oraz UHMWPE „B.Braun”. Powierzchni czołowych wałków (o średnicach 8, 10 

lub 20mm) wykonanych z obu rodzajów UHMWPE nie polerowano, lecz jedynie ścinano z nich 

warstwy polietylenu tak, by uzyskać krążki o grubości 2mm. Taką procedurę wstępnej 

mechanicznej preparatyki powierzchni zastosowano by uniknąć mechanicznego rozrywania 

łańcuchów polimerowych. Po obróbce mechanicznej polietylenowe próbki odtłuszczano płucząc je 

w płuczce ultradźwiękowej najpierw w bezwodnym spirytusie etylowym a następnie w wodzie 

destylowanej. Po  odtłuszczeniu próbki suszono w temperaturze pokojowej. 

W trakcie formowania metodami jonowymi amorficznych powłok na powierzchni 

UHMWPE może dojść do jego częściowej degradacji zarówno w wyniku rozerwania wiązań w 

łańcuchach –(CH2CH2)- oraz wiązań pomiędzy łańcuchami jak i w wyniku powstawania 

dodatkowych wiązań –OH.  Rozrywanie łańcuchów oraz wiązań pomiędzy nimi powoduje zmianę 

stopnia krystaliczności. Powstawanie dodatkowych wiązań –OH związane jest ze zmianą stopnia 

utleniania. Możliwa degradacja poliuretanu może spowodować zmianę jego właściwości 

fizykochemicznych. Stopień degradacji polietylenu można określić porównując widma 

ramanowskie rejestrowane dla niemodyfikowanego jak i dla modyfikowanego wiązkami jonów 

polietylenu.  W szczególności zmiana liczb falowych położeń środków pików ramanowskich, ich 

intensywnośći i półszerokości FWHM pozwala określać zmiany stopnia krystaliczności, stopnia 

utleniania, zdefektowania oraz naprężeń. 

 Przed rozpoczęciem procesów formowania bioaktywnych powłok scharakteryzowano więc 

oba rodzaje polietylenu stosując mikrospektroskopię ramanowską, Badano mianowicie 

ramanowskie rozpraszanie wiązki światła o długości fali 532nm ogniskowanego w warstwach 

przypowierzchniowych próbek obu rodzajów polietylenu. Na rysunku C.2.1 przedstawiono 

fragment widma ramanowskiego zarejestrowanego dla próbki polietylenu UHMWPE 

„Goodfellow”. 
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Rys.C.2.1. Widmo ramanowskie zarejestrowane dla polietylenu  UHMWPE „Goodfellow” w 

przedziale liczb falowych [1800cm
-1

 – 600cm
-1

]. 

Zarejestrowane widmo ramanowskie analizowano wykorzystując program OMNIC firmy 

Thermo Scientific. Program ten umożliwia określenie liczb falowych środków poszczególnych 

pików a także ich intensywności, półszerokości FWHM oraz pól powierzchni. Wyznaczone 

położenia środków najmocniejszych pików, ich znormalizowane intensywności, półszerokości 

FWHM oraz znormalizowane pola powierzchni przedstawiono w tabeli 2.1. Normalizację 

intensywności wykonano zakładając, że suma intensywności wszystkich pików = 100. Identyczne 

założenie przyjęto do normalizacji pól powierzchni pików.  

Tabela 2.1 Liczby falowe środków pików, ich względne intensywności, półszerokości FWHM oraz 

pola powierzchni wyznaczone dla UHMWPE „Goodfellow” 

Nr Położenie środka 

piku [cm-1] 

Znormalizowana 

intensywność piku [%] 

FWHM 

[cm-1] 

Znormalizowane pole 

pow. piku [%] 

Komentarz 

1 1023 0.76 200 9.79 tło 

2 1062 12.68 8 6.48  

3 1083 2.65 26 4.53 amorficzność 

4 1129 15.53 7 7.23  

5 1169 3.14 6 1.3  

6 1224 0.7 202 9.09 tło 

7 1295 23.06 5 7.52 „standard 

wewnętrzny” 
8 1301 4.3 30 8.44 

9 1369 1.6 12 1.2  

10 1416 6.88 7 2.94 krystalicznośc 

11 1439 17.84 13 15.86  

12 1460 9.07 22 13.09  
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Stopień krystaliczności w warstwie przypowierzchniowej UHMWPE „Goodfellow”, 

określony zgodnie z modelem Strobla, jest równy c=40.1%, natomiast stopień amorficzności 

a=35.97%. Pik o liczbie falowej 1301cm
-1

 ma stosunkowo dużą półszerokość, kilkakrotnie 

większą od FWHM sąsiadujących pików. Tak duża półszerokość sugeruje, że jest to 

prawdopodobnie pik złożony. Stopień krystaliczności UHMWPE „Goodfellow” wyznaczony bez 

uwzględnienia piku o liczbie falowej 1301cm
-1

 jest równy c=85%. Tak wyznaczony stopień 

krystaliczności jest jednak zbyt duży w porównaniu z danymi literaturowymi.  

Na rysunku C.2.2. przedstawiono  fragment widma ramanowskiego zarejestrowanego dla 

UHMWPE „B.Braun” w przedziale liczb falowych [1800cm
-1

-600cm
-1

]. 

 

 

 

Rys.C.2.2. Widmo ramanowskie uzyskane dla polietylenu UHMWPE „B.Braun”. 

 

Zarejestrowane widmo ramanowskie analizowano identycznie jak widmo ramanowskie 

polietylenu UHMWPE „Goodfellow”, wykorzystując również program OMNIC. Wyznaczone 

położenia środków najmocniejszych pików, ich znormalizowane intensywności, półszerokości 

FWHM oraz znormalizowane pola powierzchni przedstawiono w tabeli 2.2.  

Stopień krystaliczności w warstwie przypowierzchniowej UHMWPE „B.Braun”, określony 

zgodnie z modelem Strobla, jest równy c=48.9%, natomiast stopień amorficzności a=29.9%.  

Polietyleny UHMWPE „Goodfellow” oraz UHMWPE „B.Braun” różnią się więc znacznie 

stopniem krystaliczności. Może to być spowodowane większym usieciowieniem (cross-linking) 

UHMWPE „B.Braun” stosowanego do przemysłowego wyrobu elementów protez. 
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Tabela  2.2 Liczby falowe środków pików, ich względne intensywności, półszerokości FWHM oraz 

pola powierzchni wyznaczone dla polietylenu UHMWPE „B.Braun” 

Nr Położenie środka 

piku [cm-1] 

Znormalizowana 

intensywność piku [%] 

FWHM 

[cm-1] 

Znormalizowane pole 

pow. piku [%] 

Komentarz 

1 859 2.15 7 1.19  

2 916 1.14 31 2.87  

3 1000 1.88 5 0.8  

4 1062 11.41 10 8.87  

5 1086 2.09 29 4.86 amorficzność 

7 1300 13.45 11 10.68  

8 1154 2.42 5 1.01  

9 1170 3.24 9 2.23  

10 1264 1.8 7 0.96  

11 1276 0.91 7 0.55  

12 1297 20.12 10 15.39 „standard 

wewnętrzny” 
13 1304 2.88 22 5.16 

14 1418 6.1 10 4.63 krystaliczność 

15 1441 18.58 15 21.53  

16 1462 11.03 23 18.64  

Na rysunku C2.3 przedstawiono zarejestrowanie w zakresie liczb falowych [3100cm
-1

 – 

2600cm
-1

] widma ramanowskie polietylenów UHMWPE „Goodfellow” oraz UHMWPE 

„B.Braun”. W przedziale tym obserwowane są piki charakterystyczne dla wiązań O-H, które mogą 

wskazywać na zmianę utlenienia polietylenu. W tabeli 2.2. zawarto liczby falowe położeń centrów 

oraz półszerokości pików ramanowskich wyznaczone programem OMNIC dla UHMWPE 

„Goodfellow” oraz UHMWPE „B.Braun”. 

Tabela2.2. Liczby falowe położeń centrów oraz półszerokości pików ramanowskich wyznaczonych 

dla UHMWPE „Goodfellow” oraz UHMWPE „B.Braun”. 

Nr UHMWPE „Goodfellow” UHMWPE „B.Braun” 

 Liczba falowa [cm
-1

] FWHM [cm
-1

] Liczba falowa [cm
-1

] FWHM [cm
-1

] 

1 2720 30 2723 33 

2 2851 23 2850 17 

3 - - 2866 20 

4 2883 16 2884 11 

5 2901 20 2896 15 

6 
 

2917 

 

19 
2909 18 

7 2926 19 

8 2931 25 2939 18 
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Rys.C.2.3. Widmo ramanowskie uzyskane dla próbek UHMWPE „Goodfellow” i UHMWPE „B.Braun”. 

 

Za referencyjną powłokę dla wszystkich formowanych domieszkowanych powłok węglowych 

przyjęto amorficzną powłokę węglową uformowaną metodą IBSD na powierzchni polietylenu 

UHMWPE „Goodfellow” zgodnie z podaną uprzednio procedurą (pkt.1). Widmo ramanowskie 

zarejestrowane w wyniku rozpraszania wiązki światła o długości fali 532nm w tej powłoce 

przedstawiono na rysunku C2.4 a parametry wyznaczonych programem OMNIC pików 

ramanowskich przedstawiono w tabeli 2.3. . 
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Rys.C.2.4 Widmo ramanowskie uzyskane dla referencyjnej próbki UHMWPE pokrytej 

amorficzną powłoką węglową (a-C) uformowaną metodą  IBSD 
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Tabela 2.3 Liczby falowe położeń środków pików ramanowskich i ich półszerokości wyznaczone 

programem OMNIC dla referencyjnej  próbki z amorficzną powłoką węglową.  

Nr Położenie środka piku 

[cm
-1

] 

FWHM 

[cm
-1

] 

Komentarz 

1 
1059 5 UHMWPE 

2 
1124 22 UHMWPE 

3 
1198 61 a-C, UHMWPE 

4 
1290 15 UHMWPE 

5 
1328 131 a-C  pik “D” 

6 
1425 56 UHMWPE 

7 
1469 82 UHMWPE 

8 
1496 16 UHMWPE 

9 
1559 88 a-C, pik “G” 

10 
1590 14 UHMWPE 

11 
1627 15 UHMWPE 

 

Stosunek intensywności pików ID/IG = 0.48.  Średni rozmiar La klastra węglowego z 

dominującymi wiązaniami sp2 jest więc równy 10,4nm a względna koncentracja wiązań sp
3
/sp

2
 ~ 

18%. Powłoka charakteryzuje się typową dla amorficznych powłok węglowych formowanych 

metodą rozpylania jonowego względną koncentracją sp
3
/sp

2
. Duża koncentracja wiązań sp

2
 

zapewnia dużą elastyczność powłoki. 

W trakcie formowania amorficznej powłoki węglowej została również utworzona warstwa 

przejściowa pomiędzy powłoką a podłożem UHMWPE. W pierwszym etapie formowania powłoki 

jony i atomy o najwyższych energiach mogą wnikać do warstwy przypowierzchniowej polietylenu 

i zderzając się z napotkanymi atomami węgla i wodoru mogą wybijać je z zajmowanych położeń. 

Prowadzi to do rozrywania łańcuchów. Również w pierwszym etapie atomy gazów resztkowych w 

komorze procesowej mogą osadzać się na powierzchni polietylenu i następnie mogą być wbijane 

padającymi atomami węgla w głąb polietylenu. W rezultacie, w warstwie przejściowej może ulec 

zmianie zarówno stopień krystaliczności jak i stopień utlenienia polietylenu. Do określenia 

możliwych zmian w warstwie przejściowej polietylenu zastosowano wiązkę światła 

wzbudzającego, zogniskowaną w warstwie przejściowej analizowanej próbki i rejestrowano 

rozproszone ramanowsko światło. Widmo ramanowskie zarejestrowane z warstwy przejściowej 

przedstawiono na rysunku C.2.5 natomiast parametry poszczególnych pików ramanowskich w 

tabeli 2.4. 
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Rys.C.2.5. Widmo ramanowskie uzyskane dla próbki UHMWPE pokrytej amorficzną powłoką węglową  

a-C uformowaną metodą  IBSD. Wiązka światła wzbudzającego o długości fali 532nm zogniskowana 

częściowo w warstwie przejściowej oraz w polietylenowym podłożu.  

Tabela 2.4 Liczby falowe położeń środków najintensywniejszych pików ramanowskich i ich pół-

szerokości wyznaczone z widma rejestrowanego dla warstwy przejściowej referencyjnej próbki.  

Nr Położenie środka piku 

[cm
-1

] 

FWHM 

[cm
-1

] 

Komentarz 

1 
873 6  

utlenianie 
3 

938 4 

5 
1063 11  

6 
1081 13  

8 
1130 10  

9 1296 10  

 

krystaliczność 10 1310 11 

11 1418 10 

12 1440 15  

13 1461 22  

 

Do określenia stopnia krystaliczności przyjęto do obliczeń pola powierzchni pików o liczbach 

falowych 1296cm
-1

 , 1310cm
-1

 oraz 1418cm
-1

. Obliczony tak stopień krystaliczności c = 0.58. W 

widmie ramanowskim brak pików wskazujących na możliwe utlenienie polietylenu w czasie 
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formowania powłoki. Zarejestrowane widmo ramanowskie potwierdziło możliwość nieznacznego 

utleniania warstwy przejściowej. 

Amorficzne powłoki węglowe uformowano metodą IBAD także na powierzchniach 

krążków wykonanych z obu rodzajów UHMWPE oraz na powierzchni komercyjnej panewki 

endoprotezy stawu biodrowego produkcji firmy B.Braun. W procesie formowania metodą IBAD 

amorficznych powłok węglowych na komercyjnych panewkach endoprotez firmy Braun wiązką 

wspomagającą była wiązka jonów 
12

C
+
 o energii 15 keV.  Aby uzyskać powłokę o jednakowej 

grubości zarówno na płaskiej jak i wklęsłej części panewki wielokrotnie zmieniano jej położenie 

względem wiązek jonów. Wspomagająca wiązka jonów miała zarówno zmodyfikować 

nanostrukturę dynamicznie formującej się powłoki jak i warstwy przejściowej pomiędzy powłoką 

a podłożem. W szczególności wiązka wspomagająca ma zapewnić uzyskanie warstw 

przejściowych o grubościach znacznie większych niż grubości warstw przejściowych 

uzyskiwanych w procesach IBSD. Również wspomagająca wiązka jonów 
12

C
+
 może dodatkowo 

domieszkować węglem warstwę przejściową. Aby przebadać wpływ wspomagającej wiązki jonów 
12

C
+
 na warstwę przejściową zmierzono dwa widma ramanowskie. Mianowicie jedno widmo 

zarejestrowano ogniskując wiązkę wzbudzającego światła o długości fali 532nm tak by jej ognisko 

obejmowało zarówno fragment powłoki jak i warstwy przejściowej. Widmo to przedstawiono na 

rysunku C2.6 a podstawowe parametry najintensywniejszych pików obserwowanych w widmie 

przedstawiono w tabeli 2.5. Drugie widmo zarejestrowano ogniskując wiązkę światła 

wzbudzającego o długości fali 532nm tak by jej ognisko obejmowało zarówno warstwę 

przejściową jak i fragment podłoża. Widmo to przedstawiono na rysunku C2.7 a podstawowe 

parametry najintensywniejszych pików obserwowanych w widmie przedstawiono w tabeli 2.6. 

 

 

Rys.C.2.6. Widmo ramanowskie uzyskane z amorficznej powłoki węglowej uformowanej metodą IBAD na 
powierzchni komercyjnej panewki stawu biodrowego. Wiązka światła wzbudzającego o długości fali 

532nm zogniskowana głównie w amorficznej powłoce węglowej oraz częściowo w polietylenowej 

panewce. 
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Tablica 2.5 Liczby falowe położeń środków najintensywniejszych pików ramanowskich i ich pół-

szerokości wyznaczone z widma rejestrowanego dla powłoki a-C(C)IBAD uformowanej na powierzchni 

komercyjnej panewki endoprotezy stawu biodrowego. 

Nr Położenie środka piku 

[cm
-1

] 

FWHM 

[cm
-1

] 

Komentarz 

1 
1063 7  

2 
1127 6  

3 
1174 80 a-C(C) 

4 
1292 11 krystaliczność 

5 1330 90 a-C(C), pik “D” 

6 1416 14 krystaliczność 

7 1438 17  

8 1463 16  

9 1576 72 a-C(C), pik “G” 

 

Wyznaczona względna intensywność pików „D” oraz „G”  jest równa ID/IG = 0.886 a 

średni rozmiar obszaru o dominujących wiązaniach sp
2
 pomiędzy atomami węgla jest równy 

La=5.6nm.  Zarówno duża wartość względnej intensywności pików ID/IG jak i bardzo małe 

przesunięcie położenia piku „G” (~4cm
-1

) wskazują że w polietylenie w warstwie przejściowej 

formowane są obszary głównie nanografitu. 

 

 

Rys.C.2.6. Widmo ramanowskie uzyskane z warstwy przejściowej pomiędzy  amorficzną powłoką 
węglową uformowaną metodą IBAD na powierzchni komercyjnej panewki stawu biodrowego. Wiązka 

światła wzbudzającego o długości fali 532nm zogniskowana głównie w warstwie przejściowej pomiędzy 

powłoką węglową a panewką oraz częściowo w amorficznej powłoce węglowej.. 
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Tablica 2.6 Liczby falowe położeń środków najintensywniejszych pików ramanowskich i ich pół-

szerokości wyznaczone z widma rejestrowanego z warstwy przejściowej powłoki a-C(C)IBAD 

uformowanej na powierzchni komercyjnej panewki endoprotezy stawu biodrowego. 

Nr Położenie środka piku 

[cm
-1

] 

FWHM 

[cm
-1

] 

Komentarz 

1 
1063 17  

2 
1130 11  

3 
1169 16  

4 
1296 14 krystaliczność 

5 1352 68 a-C(C), pik “D” 

6 1417 17 krystaliczność 

7 1440 24  

8 1463 18  

9 1579 68 a-C(C), pik “G” 

Wyznaczona względna intensywność pików „D” oraz „G”  jest równa ID/IG = 0.83 a średni 

rozmiar obszaru o dominujących wiązaniach sp
2
 pomiędzy atomami węgla jest równy La=6nm.  

Zarówno duża wartość względnej intensywności pików ID/IG jak i bardzo małe przesunięcie 

położenia piku „G” (~1cm
-1

) wskazują że w polietylenie w warstwie przejściowej formowane są 

obszary głównie nanografitu a dodatkowe naprężenia powstałe w wyniku oddziaływania wiązki 

wspomagającej są zaniedbywalne. Taka warstwa przejściowa będzie się więc zużywać identycznie 

jak polietylen z którego jest wykonana panewka. Można jednakże wstępnie, przed procesem 

formowania powłoki dodatkowo zmodyfikować wiązką jonów przypowierzchniową warstwę 

panewki. 

Panewkę UHMWPE z amorficzną powłoką węglową uformowaną metodą IBAD 

testowano w symulatorze stawu biodrowego. Test ten został wykonany w Instytucie Obróbki 

Plastycznej w Poznaniu. W trakcie testu badano nie tylko szybkość zużycia panewki lecz także 

zebrano po 250000, 500000, 750000 oraz 1000000 cyklach ruchu symulatora wytarte fragmenty 

panewki. Uzyskane tak wytarte fragmenty panewki badano konfokalną spektroskopią 

ramanowską. Obrazy powierzchni wytartych fragmentów zaobserwowane z użyciem mikroskopu 

optycznego (x100) oraz odpowiadające im widma ramanowskie zarejestrowane z użyciem wiązki 

wzbudzającego światła o długości fali 532nm przestawiono na rysunku C.2.7. Zarejestrowane 

widma ramanowskie wskazują, że część wytartych fragmentów polietylenu jest nadal pokryta 

cienką powłoką węglową. Oznacza to, że metalowa gałka endoprotezy po częściowym przetarciu 

amorficznej powłoki węglowej nie tylko ściera polietylen lecz również „wyskubuje” fragmenty 

polietylenu wzmocnione amorficzną powłoką węglową. Powłoki węglowe o stosunkowo dużych 

względnych koncentracjach wiązań sp
2
 i dobrej adhezji do polietylenowego podłoża spowalniają 

proces zużycia panewki, gdyż konieczne jest rozerwanie mocnych wiązań o hybrydyzacji sp
2
. 
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250000  

 

  

500000  

 

  

750000  

 

  

1 000000  

 

 
 

Rys.C.2.7. Obrazy powierzchni wytartych fragmentów powierzchni panewki pokrytej powłoką 
węglową oraz widma ramanowskie zarejestrowane w wyniku rozpraszania światła o długości 

532nm w wytartym fragmencie. 
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Właściwości fizykochemiczne oraz bioaktywność amorficznych powłok węglowych 

można modyfikować domieszkując je takimi metalami jak tytan, srebro, miedź oraz wapń. 

Domieszki te można wprowadzić do powłoki albo w trakcie procesu jej formowania albo dopiero 

po jego zakończeniu. Zarówno metoda IBSD jak i metoda IBAD umożliwiają formowanie powłok 

zbudowanych z wielu pierwiastków. Jest to możliwe dzięki możliwości rozpylania wiązką jonów 

wielopierwiastkowej substancji o odpowiednio dobranej koncentracji atomów poszczególnych 

pierwiastków. Dodatkowo, metoda IBAD umożliwia wprowadzenie wspomagającą wiązką jonów 

domieszki do powłoki. Uformowane metodami IBSD oraz IBAD amorficzne powłoki węglowe 

domieszkowane metalami muszą więc różnić się od referencyjnej powłoki węglowej zarówno 

względną koncentracją wiązań sp
3
/sp

2
 jak i grubością i strukturą warstwy przejściowej. 

Właściwości fizykochemiczne domieszkowanych metalami amorficznych powłok mogą zależeć 

również od koncentracji wprowadzonego metalu. 

W szczególności domieszka tytanu może wpłynąć na właściwości mechaniczne oraz 

biologiczne powłok węglowych. W powłoce część atomów węgla może połączyć się z atomami 

tytanu. Jest to możliwe w obszarach zjonizowanych wiązką jonów bombardującą bezpośrednio 

formującą się powłokę.  

Biozgodna amorficzna powłoka węglowa domieszkowana tytanem (a-C(Ti)) została 

uformowana metodą IBAD zgodnie z procedurą przedstawioną w wprowadzeniu do części 

doświadczalnej. Do rozpylania jonowego płaskiej tarczy grafitowej z wprasowanymi krążkami 

tytanu użyto mianowicie wiązkę jonów Ar
+
 o energii 15keV. Wiązka ta bombardowała rozpylaną 

tarczę pod kątem 23
0
 mierzonym do jej powierzchni. Liczbę wprasowanych krążków tytanu 

dobrano tak by względna koncentracja tytanu w powłoce była ~1%. Niezbędne pbliczenia 

współczynników sputteringu dla tytanu oraz węgla wykonano programem SRIM2008. Jako 

wiązkę wspomagająca użyto wiązkę jonów 
12

C
+
 o energii 15keV lub wiązkę jonów 

14
N

+
 również o 

energii 15keV.. Widmo ramanowskie zarejestrowane dla amorficznej powłoki węglowej 

domieszkowanej tytanem (a-C(Ti)IBAD) uformowanej z wspomagająca wiązką jonów 
12

C
+
 

przedstawiono na rysunku C2.8, natomiast parametry poszczególnych pików ramanowskich w 

tabeli 2.7. Na rysunku C.2.9a natomiast przedstawiono widmo RBS zarejestrowane w wyniku 

detekcji jonów wiązki He
+
 o energii 2000keV rozproszonych pod kątem 170

0
 na próbce 

UHMWPE z powłoką a-C(C,Ti,N)IBAD uformowaną z użyciem wiązki jonów 
1
4N

+
 jako wiązki 

wspomagającej. Widmo RBS wykorzystano do określenia rzeczywistego składu pierwiastkowego 

amorficznej powłoki a-C(C,Ti,N)IBAD. Powłoka ta składa się z 91.35% C, 8.2% N oraz 0.45% Ti. 

Na rysunku C2.9b przedstawiono widmo ramanowskie zarejestrowane dla amorficznej powłoki 

węglowej uformowanej ze wspomagająca wiązką jonów 
14

N
+
. Tabela 2.8 zawiera parametry 

pików obserwowanych w widmie ramanowskim przedstawionym na rysunku C.2.9b.  
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Rys.C.2.8 Widmo ramanowskie uzyskane dla próbki UHMWPE pokrytej powłoką a-C(C,Ti) 

uformowaną metodą  IBAD z użyciem wspomagającej wiązki jonów 
12

C
+
 o energii 15 keV  

. 

Tabela 2.7 Liczby falowe położeń środków najintensywniejszych pików ramanowskich i ich pół-

szerokości wyznaczone z widma rejestrowanego dla powłoki a-C(C,Ti) uformowanej metodą IBAD 

na polietylenie UHMWPE „Goodfellow”.  

Nr Położenie środka piku 

[cm
-1

] 

FWHM 

[cm
-1

] 

Komentarz 

1 1062 18  

2 1129 11  

3 1169 17  

4 1249 109 powłoka a-C, sp3 

5 1294 8.4 UHMWPE  

krystaliczność 6 1304 22.632 

7 1318 7  

8 1330 23  

9 1363 116 Powłoka aC(C,Ti), pik D 

10 1394 5  

11 1416 21 UHMWPE, krystaliczność 

12 1440 19  

13 1558 144 powłoka aC(C,Ti), pik G 
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Do określenia stopnia krystaliczności przyjęto pola powierzchni pików o liczbach falowych 

1294cm
-1

, 1304cm
-1

 oraz 1416cm
-1

. Obliczony tak stopień krystaliczności c = 0.8. W widmie 

ramanowskim brak pików wskazujących na możliwe utlenienie polietylenu w czasie formowania 

powłoki. Zarejestrowane widmo ramanowskie potwierdziło możliwość nieznacznego utleniania 

warstwy przejściowej. 

Stosunek intensywności pików ID/IG = 0.37 a średni rozmiar z dominującymi wiązaniami sp
2
 to 

13.4nm. Wyznaczony zgodnie z modelem A.Ferrari względny stosunek wiązań sp
3
/sp

2
 ~ 20%. 

Jednak obecność szerokiego piku „1249cm
-1

” wskazuje że rzeczywisty stosunek wiązań 

sp
3
/sp

2
~25%. Zarejestrowane widmo ramanowskie umożliwia określenie również naprężeń w 

powłoce. Dla modułu Younga E-420GPa, przyjętego zgodnie z danymi literaturowymi, naprężenia 

=3.2GPa.   

 

(a) (b) 

  

Rys.C.2.9 Widmo RBS (a) oraz widmo ramanowskie (b) uzyskane dla próbki UHMWPE pokrytej powłoką 

a-C(C,Ti,N) uformowaną metodą  IBAD z użyciem wspomagającej wiązki jonów 14N
+
 o energii 15 keV. Skład 

powłoki: 91.35%C, 8.2%N, 0.45%Ti. 
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Tabela 2.8 Liczby falowe położeń środków najintensywniejszych pików ramanowskich i ich pół-

szerokości wyznaczone z widma rejestrowanego dla powłoki a-C(C,Ti,N) uformowanej metodą IBAD 

na polietylenie UHMWPE „Goodfellow”.  

Nr Położenie środka piku 

[cm
-1

] 

FWHM 

[cm
-1

] 

Komentarz 

 

1 1062 15  

2 1270 128 powłoka a-C, sp3 

3 1296 10 UHMWPE, krystaliczność 

4 1364 107 Powłoka aC(C,Ti,N), pik D 

5 1436 10 UHMWPE, krystaliczność 

6 1451 96 powłoka aC(C,Ti,N) 

7 1558 147 powłoka aC(C,Ti,N), pik G 

 

Dla uformowanej powłoki a-C(C,Ti,N)IBAD względna intensywność pików „D” i „G” jest równa 

ID/IG = 0.39. Średni rozmiar obszaru o dominujących wiązaniach sp
2
 La = 12.8. Zastąpienie więc 

wiązki wspomagającej 
12

C
+
 wiązką 

14
N

+
 nie spowodowało istotnych zmian względnej koncentracji 

wiązań sp
3
/sp

2
. 

Amorficzną powłokę węglową domieszkowaną tytanem również uformowano metodą IBAD na 

powierzchni panewki endoprotezy stawu biodrowego  firmy B.Braun,  stosując przedstawioną 

poprzednio procedurę z wiązką jonów 
12

C
+
 o energii 15keV jako wiązką wspomagającą. Powłokę 

uformowaną na powierzchni panewki analizowano metodą konfokalnej mikrospektroskopii 

ramanowskiej. Widmo ramanowskie, zarejestrowane w wyniku rozpraszania ramanowskiego w 

powłoce a-C(C,Ti) wiązki światła laserowego o długości 532nm przedstawiono na rysunku C.2.10 

a parametry wyznaczonych programem OMNIC pików w tabeli 2.9 
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Rys.C.2.10 Widmo ramanowskie uzyskane dla próbki amorficznej  powłoki a-C(C,Ti) uformowaną 
metodą  IBAD z użyciem wspomagającej wiązki jonów 

12
C

+
 o energii 15 keV na powierzchni 

komercyjnej panewki endoprotezy stawu biodrowego firmy B.Braun. . 

 

Tabela 2.9 Liczby falowe położeń środków najintensywniejszych pików ramanowskich i ich pół-

szerokości wyznaczone z widma rejestrowanego dla powłoki a-C(C,Ti) uformowanej metodą IBAD 

na komercyjnej panewce endoprotezy stawu biodrowego.  

Nr Położenie środka piku 

[cm
-1

] 

FWHM 

[cm
-1

] 

Komentarz 

 

4 1246 86 powłoka a-C, sp3 

9 1361 109 powłoka a-C(C,Ti), pik D 

 1487 103 powłoka a-C(C,Ti) 

13 1586 114 powłoka a-C(C,Ti), pik G 

Dla tej powłoki względna intensywność pików „D” i „G” jest równa ID/IG=0.36 a średni 

rozmiar obszaru o dominujących wiązaniach sp
2
 La=13.8. Silny pik ramanowski o liczbie falowej 

1246cm-
1
 wskazuje, ze względna koncentracja wiązań sp

3
/sp

2
 jest nie mniejsza niż 30%. 

Miedź ze względu na swoje właściwości chemiczne wprowadzona do amorficznej powłoki 

węglowej może w istotny sposób zmodyfikować jej właściwości biologiczne.  W szczególności 

domieszka miedzi w amorficznej powłoce węglowej może zapobiegać formowaniu biofilmu 

bakteryjnego na jej powierzchni.  

Amorficzne powłoki węglowe domieszkowane miedzią formowano metodą IBAD zarówno na 

podłożach UHMWPE „Goodfellow” jak i UHMWPE „B.Braun” zgodnie z procedurą 

przedstawioną w wprowadzeniu do części doświadczalnej.  
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Na wykresie C2.11 przedstawiono widmo ramanowskie zarejestrowane w wyniku naświetlania 

amorficznej powłoki węglowej domieszkowanej miedzią wiązką światła o długości fali 532nm. 

Natomiast w tabeli 2.10 przedstawiono parametry pików obserwowanych w widmie 

ramanowskim. 

 

 

Rys.C.2.11 Widmo ramanowskie uzyskane dla próbki UHMWPE „Goodfellow” pokrytej amorficzną 

powłoką a-C (C, Cu) uformowaną metodą  IBAD 
 

Tab.2.10 Liczby falowe położeń środków najintensywniejszych pików ramanowskich i ich pół-

szerokości wyznaczone z widma rejestrowanego dla powłoki a-C(C,Cu) uformowanej metodą IBAD na 

poliuretanie UHMWPE „Goodfellow”.  

Nr Położenie środka piku 

[cm
-1

] 

FWHM 

[cm
-1

] 

Komentarz 

1 1162 10  

2 1295 11 UHMWPE, krystaliczność 

3 1311 143 powłoka a-C(C,Cu), sp3  

4 1399 100 powłoka a-C(C,Cu), pik D 

5 1417 11 UHMWPE  

krystaliczność 6 1438 15 

7 1573 107 powłoka a-C(C,Cu), pik G 

Do określenia stopnia krystaliczności przyjęto do obliczeń pola powierzchni pików o liczbach 

falowych 1295cm
-1

 oraz 1417cm
-1

. Obliczony tak stopień krystaliczności c = 0.8. W widmie 

ramanowskim również brak pików wskazujących na możliwe utlenienie polietylenu w czasie 
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formowania powłoki. Zarejestrowane widmo ramanowskie potwierdziło możliwość nieznacznego 

utleniania warstwy przejściowej. 

Stosunek intensywności pików ID/IG = 0.39 a średni rozmiar  La z dominującymi wiązaniami sp
2
 

to 12.7 nm. Wyznaczony zgodnie z modelem A.Ferrari względny stosunek wiązań sp
3
/sp

2
= 25%.  

Srebro jest jednym z najbardziej aktywnych biologicznie pierwiastków. Wprowadzone do 

amorficznej powłoki węglowej może nadać jej antybakteryjne właściwości.. W szczególności 

domieszka srebra w amorficznej powłoce węglowej może zapobiegać formowaniu biofilmu 

bakteryjnego na jej powierzchni. W celu przebadania wpływu srebra zarówno na mikrostrukturę 

amorficznej powłoki węglowej jak i jej właściwości biologicznych uformowano dwuwiązkową 

metodą IBAD amorficzną powłokę a-C(C,Ag). Powłokę tą formowano rozpylając jonowo płytkę 

grafitową wiązką jonów Ar
+
 o energii 15keV. Wiązką wspomagającą była natomiast separowana 

masowo wiązka jonów 
107

Ag
+
 o energii 15keV i gęstości prądu 1A/cm

2
. Powłokę tą formowano 

zarówno na krążkach wykonanych z polietylenów UHMWEPE „Goodfellow” i UHMWPE 

„B.Braun” jak i również z  poliuretanów ChronoFlex i ChronoThane. Krążki wykonane z 

poszczególnych polimerów, po odtłuszczeniu i osuszeniu powierzchni montowane były do 

tytanowych palet (jednorazowo 20 krążków w palecie, 1 kontrolna płytka Si<111>). 

Mikrostrukturę układu UHMWPE-powłoka a-C(C,Ag) oraz układu poliuretan ChronoFlex-

powłoka a-C(C,Ag) badano wykorzystując zarówno metodę RBS jak i konfokalną mikroskopię 

ramanowską. Rejestrowano mianowicie serie widm ramanowskich ogniskując wiązkę światła 

wzbudzającego o długości fali 532nm na różnych głębokościach w analizowanym układzie 

polimer-powłoka. 

Na rysunku C2.12 przedstawiono dwuwymiarową zależność intensywności widm ramanowskich 

w układzie polietylen UHMWPE”Goodfellow”-amorficzna powłoka a-C(C,Ag). Natomiast na 

wykresach C2,13a oraz C2.13b przedstawiono widma ramanowskie zarejestrowane na 

głębokościach oznaczonych na mapie C2.12 jako „Raman #1” i „Raman #2”. W tabelach 2.11 i 

2.12 przedstawiono liczby falowe położeń centrów pików ramanowskich oraz ich półszerokości. 
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Mapa 2D 

 

Rys.C.2.12 Mapa 2D widm ramanowskich zarejestrowana dla układu UHMWPE-amorficzna 
powłoka a-C(C,Ag)IBAD 

 

Raman #1 

 

Rys.C.2.13a  Widmo ramanowskie zarejestrowane na głębokości „Raman #1” w układzie 

UHMWPE – powłoka a-C(C,Ag)) 
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Raman #2 

 

Rys.C.2.13b  Widmo ramanowskie zarejestrowane na głębokości „Raman #2” w układzie 

UHMWPE – powłoka a-C(C,Ag)) 

 

Tab.2.11 Liczby falowe położeń środków najintensywniejszych pików ramanowskich i ich pół-

szerokości wyznaczone z widma rejestrowanego na głębokości „Raman #1”w układzie UHMWPE – 

powłoka a-C(C,Ag).   

Nr Położenie środka piku 

[cm
-1

] 

FWHM 

[cm
-1

] 

Komentarz 

1 1203 120 powłoka a-C(C,Ag), sp3  

2 1275 10 UHMWPE 

Krystaliczność  3 1309 9 

4 1360 120 powłoka a-C(C,Ag), pik D 

5 1449 8 UHMWPE (1440?) 

6 1560 107 powłoka a-C(C,Ag), pik G 

 

Analiza programem OMNIC widma ramanowskiego zarejestrowanego dla głębokości „Raman #1” 

w układzie UHMWPE-powłoka a-C(C,Ag)IBAD umożliwiła wyznaczenie względnej intensywności 

pików ”D” oraz „G”, która jest równa ID/IG = 0.61. W widmie ramanowskim jest obecny 

stosunkowo intensywny pik o liczbie falowej 1203cm
-1

. Obecność tego piku wskazuje, że 

koncentracja wiązań o hybrydyzacji sp
3
 jest większa niż 25%. Bardzo duża wartość ID/IG oraz 

obecność piku „1203cm
-1

” wskazują na możliwe formowanie się klastrów Ag w amorficznej 

powłoce węglowej. W widmie ramanowskim obserwowane są wąskie piki o liczbach falowych 

1275cm
-1

 i 1309cm
-1

. Piki te można interpretować jako przesunięte piki 1295cm
-1

 oraz 1301cm
-1

 

(obserwowane w widmie zarejestrowanym dla UHMWPE „Goodfellow”, rys. C.2.1). Podobnie 
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obserwowany wąski  pik o liczbie falowej 1449cm
-1

 można interpretować jako przesunięty pik 

1439cm
-1

 obserwowany w widmie C.2.1. Tak duże przesunięcie pików pochodzących od 

UHMWPE może być spowodowane powstaniem naprężeń związanych w wejściem dużego atomu 

(jakim jest srebro) do polietylenu. Mała intensywność pików związanych z UHMWPE nie 

pozwala określić krystaliczności UHMWPE na głębokości „Raman #1”. 

 

Tab.2.12 Liczby falowe położeń środków najintensywniejszych pików ramanowskich i ich pół-

szerokości wyznaczone z widma rejestrowanego na głębokości „Raman #2”w układzie UHMWPE–

powłoka a-C(C,Ag).   

Nr Położenie środka piku 

[cm
-1

] 

FWHM 

[cm
-1

] 

Komentarz 

1 1216 121 powłoka a-C(C,Ag), sp3  

2 1278 88 UHMWPE 

krystaliczność 3 1310 20 

4 1411 200 powłoka a-C(C,Ag), pik D 

5 1450 24 UHMWPE (1440?) 

6 1586 84 powłoka a-C(C,Ag), pik G 

 

Widmo ramanowskie zarejestrowane na głębokości „Raman #2” w układzie UHMWPE powłoka–

a-C(C,Ag) analizowano programem OMNIC dopasowując układ pików różniących się i opisującą 

je funkcją. W wyniku dopasowania uzyskano trzy szerokie intensywne piki (1216cm
-1

, 1411cm
-1

, 

1586cm
-1

) pochodzące od wiązań C-C. Pik o liczbie falowej 1411cm
-1

 zinterpretowano jako pik 

„D” a pik liczbie falowej 1586cm
-1

 jako pik „G”. Względna intensywność tych pików ID/IG= 0.21 

a średni rozmiar obszaru o dominujących wiązaniach sp
2
 La= 23.6nm. Obecność relatywnie 

intensywnego piku o liczbie falowej 1216cm-1 wskazuje na istnienie obszarów o co najmniej 25% 

koncentracji wiązań sp
3
. Pik „G” jest natomiast relatywnie wąski co może wskazywać na istnienie 

odrębnych klastrów węgla połączonych głównie wiązaniami sp
2
. To przypuszczenie wyjaśnia 

stosunkowo dużą wartość La. Obserwowane wąskie piki pochodzące od UHMWPE można 

interpretować jako przesunięte piki „1295cm
-1

”, „1301cm
-1

” oraz „1439cm
-1

” obserwowane w 

UHMWPE „Goodfellow”. Zarejestrowane  widma ramanowskie dla układu UHMWPE –powłoka 

a-C(C,Ag) nie wskazują na dodatkowe utlenienie polietylenowego podłoża w trakcie procesu 

IBAD.  

Dodatkowe wprowadzenie tytanu do amorficznej powłoki a-C(C,Ag) może zmienić jej 

mikrostrukturę a także jej właściwości fizykochemiczne.  Aby sprawdzić wpływ tytanu na 

mikrostrukturę powłok a-C(C,Ag), na powierzchniach krążków wykonanych z UHMWPE 



73 
 

„Goodfellow”, metodą IBAD formowano powłoki węglowe domieszkowane zarówno tytanem jak 

i srebrem. W tym celu rozpylano wiązką jonów Ar
+
 o energii 15keV płytkę grafitową z 

wprasowanymi krążkami tytanu (identyczną ze stosowaną w procesie formowania metodą IBAD 

powłok a-C(C,Ti)IBAD). Jako wiązkę wspomagająca zastosowano wiązkę jonów 
107

Ag
+
 o energii 

15keV. Polietylenowe krążki zamontowano w tytanowej palecie zapewniającej odprowadzanie 

ładunku elektrycznego z powierzchni krążków. 

Na rysunku C.2.14 przedstawiono widmo ramanowskie zarejestrowane w wyniku 

rozpraszania światła o długości fali 532nm w powłoce a-C(C,Ti,Ag) oraz częściowo w 

polietylenowym podłożu. Parametry pików ramanowskich przedstawiono w tabeli 2.13.    

 

 

Rys.C.2.14  Widmo ramanowskie zarejestrowane w wyniku rozpraszania  wiązki światła o długości fali 

532nm w powłoce a-C(C,Ti,Ag)IBAD. 
 

Tab.2.13 Liczby falowe położeń środków najintensywniejszych pików ramanowskich widma 

zarejestrowanego dla powłoki a-C(C,Ti,Ag)IBAD   

Nr Położenie środka piku 

[cm
-1

] 

FWHM 

[cm
-1

] 

Komentarz 

1 1263 133 powłoka a-C(C,Ti,Ag), sp3  

2 1295 11 UHMWPE, Krystaliczność  

3 1360 120 powłoka a-C(C,Ti,Ag), pik D 

4 1439 15 UHMWPE (1440 ?) 

5 1450 101 powłoka a-C(C,Ti,Ag) 

6 1552 155 powłoka a-C(C,Ti,Ag), pik G 
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Względne intensywności pików „D” oraz „G” obliczona dla pików tabeli 2.13 jest równa 

ID/IG=0.35 a rozmiar La=14.2nm dla powłoki a-C(C,Ag) potwierdza założenie o wpływie 

domieszki tytanu na mikrostrukturę amorficznej powłoki węglowej zawierającej początkowo 

jedynie domieszkę Ag.. Porównanie tych wartości z wartościami otrzymanymi Amorficzne 

powłoki a-C(C,Ag)IBAD były formowane nie tylko na UHMWPE lecz także na krążkach 

wykonanych z poliuretanu ChronoThane lub z poliuretanu ChronoFlex oraz na istniejących 

elementach sztucznego serca (zastawki, komora pneumatycznej pompy krwi). Do utworzenia 

powłok na powierzchni poliuretanu ChronoFlex zastosowana identyczną procedurę ze stosowaną 

do uformowania powłok a-C(C,Ag)IBAD na powierzchni UHMWPE. W celu określenia struktury 

układu ChronoFlex-a-C(C,Ag)IBAD zastosowano konfokalną mikrospektroskopię ramanowską. 

Ognisko wzbudzającej wiązki światła przesuwano w głąb badanego materiału z krokiem 0.1 

mikrometra i rejestrowano widma ramanowskie ze zdolnością rozdzielczą widmową nie gorszą niż 

2cm
-1

. Na rysunku C.2.15 przedstawiono dwuwymiarową mapę intensywności zarejestrowanych 

widm ramanowskich w trakcie skanowania głębokościowego układu ChronoFlex-a-C(C,Ag). 

 

 

 

Rys. C.2.15. Dwuwymiarowa mapa intensywności widm ramanowskich zarejestrowanych z układu 

CHronoFlex-a-C(C,Ag)IBAD. Wiązka wzbudzająca: 532nm, moc na powierzchni próbki 2.5mW. 
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Na rysunku C.2.16 przedstawiono natomiast widmo ramanowskie zarejestrowane z warstwy 

powłoki a-C(C,Ag)IBAD (oznaczonej na rys,C.2.15 czerwonym znacznikiem). Do analizy 

zarejestrowanego widma zastosowano program OMNIC. Wyznaczone parametry 

najintensywniejszych pików widma ramanowskiego przedstawiono w tabeli 2.14. 

 

 

Rys. C.2.16. Widmo ramanowskie zarejestrowane dla układu ChronoFlex-aC(C,Ag)IBAD. 

 

Tab.2.14 Liczby falowe położeń środków najintensywniejszych pików ramanowskich widma 

zarejestrowanego dla powłoki a-C(C,Ag)IBAD uformowanej metodą IBAD na powierzchni poliuretanu 

ChronoFlex. 

Nr Położenie środka piku 

[cm
-1

] 

FWHM 

[cm
-1

] 

Komentarz 

1 1251 168 powłoka a-C(C,Ag), sp3  

2 1272 25 ChronoFlex,  

krystaliczność  3 1351 31 

4 1363 130 powłoka aC(C,Ag), pik D 

5 1434 8 ChronoFlex 

6 1522 148 powłoka aC(C,Ag) 

7 1587 97 powłoka aC(C,Ag), pik G 

Względna intensywność pików „D” i „G” jest dla tego układu równa ID/IG = 0.42 a średni rozmiar 

La = 11.8 nm. Parametry pików „D”, „G” oraz piku „1251cm
-1

” wskazują, że sp
3
/sp

2
20%. 

Uzyskane, w wyniku skanu głębokościowego, widma ramanowskie wskazują na jednorodność 

uformowanej powłoki. Szeroka warstwa przejściowa (widoczna na rys. C.2.15) zabezpiecza 
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powłokę przed delaminacją w wyniku odkształceń polimerowego podłoża. Duża koncentracja 

wiązań sp2 wskazuje na  możliwą atrombogenność uzyskanej powłoki. 

 

Domieszkowanie tytanem amorficznych powłok a-C(C,Cu) może spowodować zmianę 

zarówno ich mikrostruktury jak i właściwości fizykochemicznych oraz biologicznych. W celu 

sprawdzenia możliwego wpływu domieszki tytanowej na własności układu formowanego z węgla 

oraz miedzi uformowano metodą IBAD kilka zestawów po 20 próbek UHMWPE, pokrytych 

powłoką a-C(C,Ti,Cu). W procesie formowania rozpylano wiązką jonów Ar
+
 o energii 15keV 

płytkę grafitową z wprasowanymi krążkami Ti i Cu. Liczbę krążków Ti i Cu dobrano tak by 

zapewnić koncentracje ~1%Ti oraz ~1% Cu. Symulacje procesu rozpylania jonowego grafitu 

domieszkowanego tytanem oraz miedzią wykonano programem SRIM2008. Wiązką 

wspomagającą proces formowania powłoki była wiązka jonów Ar
+
 lub jonów 

12
C

+
 o energii 

15keV. Na rysunku C.2.17 przedstawiono widmo zarejestrowane w wyniku rozpraszania 

ramanowskiego światła o długości fali 532nm w amorficznej powłoce a-C(C,Ti,Cu) uformowanej 

z użyciem wiązki jonów 
12

C
+
. Analizę widma ramanowskiego wykonano programem OMNIC. 

Wyznaczone parametry najintensywniejszych pików ramanowskich przedstawiono w tabeli 2.15. 

 

 

Rys. C.2.17. Widmo ramanowskie zarejestrowane w wyniku rozpraszania światła o długości fali 532nm w 
powłoce a-C(C,Ti,Cu). 
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Tab.2.15 Liczby falowe położeń środków najintensywniejszych pików ramanowskich widma 

zarejestrowanego dla powłoki a-C(C,Ti,Cu)IBAD uformowanej metodą IBAD na powierzchni 

polietylenuUHMWPE. 

Nr Położenie środka piku 

[cm
-1

] 

FWHM 

[cm
-1

] 

Komentarz 

1 1216 129 powłoka a-C(C,Ti,Cu), sp3  

2 1324 149 powłoka aC(C,Ti,Cu), pik D 

3 1466 105 powłoka a-C(C,Ti,Cu) 

4 1563 141 powłoka a-C(C,Ti,Cu), pik G 

Względna intensywność pików „D” i „G” jest dla tego układu równa ID/IG = 0.41 a średni rozmiar 

La = 12.1 nm. Parametry pików „D”, „G” oraz piku „1216cm
-1

” wskazują, że sp
3
/sp

2
25%. 

W zakresie liczb falowych 2600cm
-1

 – 3100cm
-1

 nie zaobserwowano istotnych różnic w widmach 

ramanowskich zarejestrowanych dla powłok a-(C,Cu) oraz a-C(C,Ti,Cu). Świadczy to o braku 

dodatkowego utleniania polietylenu w trakcie formowania powłoki. Porównując wartości ID/IG 

uzyskane dla powłok a-C(C,Cu) oraz a-C(C,Ti,Cu) można stwierdzić, że wprowadzony tytan (o 

małej koncentracji ~1%) nie powoduje istotniejszych zmian mikrostruktury powłoki węglowej.  

Na powierzchni polietylenowych krążków pokrytych powłoką a-C(C,Ti,Cu) formowano metodą 

hydrotermalną powłoki węglowo-fosforanowe. Zanurzano mianowicie polietylenowe krążki, 

zarówno nie pokryte jak i pokryte powłoką a-C(C,Ti,Cu) na 2 godziny w roztworze Hanka o 

temperaturze 130
0
C w reaktorze hydrotermalnym. Jako próbki kontrolnej użyto krążka tytanowego 

z uformowaną na powierzchni powłoką a-C(C,Ti,Cu). Tytanową próbkę kontrolną zanurzono 

roztworze Hanka o temperaturze 200
0
C na 2 godziny. Na rysunku C.2.18 przedstawiono: (a) obraz  

powierzchni próbki z powłoką po procesie hydrotermalnym (powiększenie x100), (b, d) dwa 

widma ramanowskie zarejestrowane dla próbki UHMWPE z utworzoną powłoką i tytanowej 

próbki kontrolnej. oraz (c) widmo RBS. Widmo RBS uzyskano w wyniku bombardowania wiązką 

jonów He
+
 o energii 2000keV  krążka polietylenowego z uformowaną powłoką wapienno-

fosforową. Widmo RBS wskazuje, że powłoka jest zbudowana z wapnia, fosforu oraz tlenu. 

Widma ramanowskie zarejestrowano rozpraszając wiązkę światła o długości fali 532nm i mocy 

2.5mW. Wiązkę wzbudzającego światła zogniskowano tak, że średnica jej poprzecznego przekroju 

(mierzona na powierzchni próbki) była równa 0.7m. Widma ramanowskie zawierają piki o 

liczbach falowych ~960cm
-1

 typowych dla PO4, co może wskazywać na możliwość formowania 

się w procesie hydrotermalnym między innymi hydroksyapatytu na odpowiednio uformowanej 

powłoce a-C(C,Ti,Cu). Proces hydrotermalny przeprowadzono w temperaturze 130
0
C a więc 

poniżej 137
0
C będąca graniczną temperaturą dla UHMWPE. Temperaturę procesu tak wybrano by  

nie doprowadzić do termicznej degradacji układu UHMWPE – a-C(C,Ti,Cu). 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Rys. C.2.17.  Obraz powierzchni (a) powłoki (Ca,P) uformowanej metodą hydrotermalną na powierzchni 

układu UHMWPE-aC(C,Ti,Cu), widma ramanowskie (b, d) oraz widmo RBS (c) zarejestrowane dla 
powłoki (Ca,P). 

 

Metoda IBAD umożliwia formowanie na amorficznych powłok węglowych 

domieszkowanych miedzią, tytanem oraz wapniem i fosforem. W niniejszej pracy formowano 

metodą IBAD na powierzchni UHMWPE powłok a-C(C,Ti,Ca) oraz a-C(C,Ti,Cu,Ca). W tym celu 

rozpylano wiązką jonów Ar
+
 o energii 15 keV płytkę grafitową z wprasowanymi tytanowymi i 

miedzianymi krążkami. Jako wiązkę wspomagającą zastosowano wiązkę jonów Ca
+
 o energii 15 

keV. Na rys. C.2.18 przedstawiono widmo ramanowskie uzyskane w wyniku rozpraszania światła 

o długości fali 532nm w tak uformowanej powłoce. Natomiast w tabeli 2.16 przedstawiono 

parametry pików analizowanego widma ramanowskiego. 
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Rys. C2.18. Widmo ramanowskie zarejestrowane z amorficznej powłoki a-C(C,Ti,Cu,Ca) uformowaną 
dwuwiązkową metodą IBAD na powierzchni UHMWPE. 

 

Tab.2.16 Liczby falowe położeń środków najintensywniejszych pików ramanowskich widma 

zarejestrowanego dla powłoki a-C(C,Ti,Cu,Ca)IBAD uformowanej metodą IBAD na powierzchni 

polietylenuUHMWPE. 

Nr Położenie środka piku 

[cm
-1

] 

FWHM 

[cm
-1

] 

Komentarz 

1 1263 129 powłoka a-C(C,Ti,Cu,Ca), sp3  

2 1295 11 UHMWPE, krystaliczność 

3 1364 149 powłoka aC(C,Ti,Cu,Ca), pik D 

4 1450 105 powłoka a-C(C,Ti,Cu,Ca) 

5 1552 141 powłoka a-C(C,Ti,Cu,Ca), pik G 

 

Względna intensywność pików „D” i „G” jest dla tego układu równa ID/IG=0.35 (lub 0.25 

po uwzględnieniu piku 1450cm
-1

). Średnia wielkość La=14,2nm, Względna koncentracja wiązań 

sp3/sp2 > 30%. Położenie oraz intensywność piku o liczbie falowej 1295cm
-1

 wskazuje, że trakcie 

procesu formowania powłoki stopień krystaliczności nie zmienił się. 
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D. Wnioski i podsumowanie 

 

Wprowadzenie do endoprotetyki dużych stawów uszlachetnionych biozgodnymi lub 

bioaktywnymi amorficznymi powłokami może w istotny sposób ograniczyć liczbę komplikacji 

pooperacyjnych. Zaproponowane w niniejszej monografii metody jonowe (IBSD, IBAD) 

umożliwiają uformowanie amorficznych  powłok węglowych domieszkowanych metalami o 

bardzo dobrej adhezji do pokrytego podłoża. W szczególności metody jonowe umożliwiają 

uformowanie wielopierwiastkowych powłok na polimerowym podłożu w temperaturach 

zbliżonych do temperatury pokojowej. 

Amorficzne powłoki (a-C, a-C(Ti), a-C(Cu), a-C(Ag)) były formowane w wielu 

laboratoriach na powierzchniach metalowych elementów endoprotez. Jedynie niewiele prac jest 

poświęconych formowaniu tych powłok na polimerach, nieodpornych na działanie 

podwyższonych temperatur. Niewątpliwą nowością zaprezentowaną w monografii jest 

uformowanie metodami jonowymi wymienionych powłok oraz powłok a-C(C,Ti,Cu), a-C(C,Ti, 

Ag), a-C(C,Ti,Cu,Ca) na powierzchni elementów wykonanych z UHMWPE lub poliuretanów 

ChronoFlex/ChronoThane. Powłoki te, jak wykazują wyniki eksperymentów biologicznych w 

hodowlach gronkowca złocistego, zapobiegają formowaniu biofilmu bakteryjnego na pokrytych 

polietylenowych elementach.  W stosowanej metodzie IBAD używano wspomagających wiązek 

jonów najczęściej o energiach 15 keV.  Zastosowane parametry wiązek umożliwiły uzyskanie  

powłok znacznie twardszych od UHMWPE lecz ze względu na dużą koncentrację wiązań sp2 

również elastycznych. Amorficzne powłoki węglowe o większej koncentracji wiązań sp3 będzie 

można formować stosując wiązki wspomagające proces IBAD o energiach do 1 keV lub wiązki o 

znacznie większych gęstościach prądu od stosowanych w omawianych eksperymentach. 

Nowością jest również uformowanie metodą hydrotermalną bioaktywnej powłoki 

zbudowanej z wapnia, fosforu oraz tlenu i węgla na amorficznej warstwie a-C(C,Ti,Cu,Ca) 

utworzonej wcześniej metodą IBAD na powierzchni UHMWPE. Nowością jest również 

propozycja, przedstawiona we wstępie, uformowania bioaktywnych powłok na wypukłej 

powierzchni polietylenowej panewki. Może to  być jedna z przedstawionych w monografii powłok 

a mianowicie powłoka a-C(C,Ti,Ca,Cu). Na powłoce tej może być formowana zewnętrzna 

bioaktywna warstwa (np. warstwa hydroksyapatytu). 

Prezentowane powłoki są uformowane na stosunkowo łatwo odkształcanych materiałach 

lecz dzięki dobranym parametrom procesu IBAD nie wykazują tendencji do delaminacji.  

Wykonane testy mechaniczne komercyjnych panewek endoprotezy stawu biodrowego 

wskazują na konieczność utworzenia w powłoce pod warstwą aktywną biologicznie warstwy o 

dużej odporności na ścieranie. Taka warstw może być uformowana z niestechiometrycznego 
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TiXSiCY lub amorficznego węgla o dużej koncentracji tytanu lub węglika tytanu. Takie powłoki na 

polietylenie były już wstępnie uformowane metodą IBAD przez autora niniejszej monografii na 

powierzchni UHMWPE, nie zostały jednak przedstawione w monografii.  

Zaplecze badawcze wykorzystywane w realizacji omawianych prac jest unikatowym w 

Polsce. Jedynie w IFJ PAN w Krakowie pracuje dwuwiązkowy implantatom jonów. Część prac 

autora, związana z rozbudową  lub budową wykorzystywanego implantatora jonów jest 

przedstawiona w aneksie. 

Metoda IBAD umożliwia formowanie także niewęglowych powłok, w szczególności 

powłok na powierzchnie narzędzi oraz precyzyjnych części maszyn.  
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E. Podziękowania 

 

Monografia, którą przedstawiam, prezentuje wyniki badań bioaktywnych powłok węglowych 

formowanych metodami jonowymi. Monografia prezentuje wyniki badań eksperymentalnych, 

które zostały zrealizowane jedynie dzięki życzliwemu wsparciu wielu osób. 

Omawiane powłoki zostały uformowane w laboratorium dwuwiązkowego implantatora jonów 

w IFJ PAN. Chciałbym szczególnie podziękować operatorom dwuwiązkowego implantatora 

jonów panom Władysławowi Kowalskiemu oraz Piotrowi Strączkowi za ich wkład w preparatykę 

prezentowanych powłok i zapewnienie ciągłej bezawaryjnej pracy aparatury. Panu Marianowi 

Wierbie bardzo dziękuję za ogromną pracę wykonaną podczas modernizacji implantatora jonów. 

Pragnę podziękować pani dr Jadwidze Kwiatkowskiej za merytoryczną i życzliwą pomoc w 

wykonywanych pracach eksperymentalnych. Pragnę również podziękować pani prof. dr hab. inż. 

Lucynie Jaworskiej z IZTW w Krakowie, która wykonała niektóre wielopierwiastkowe materiały 

stosowane do rozpylania jonowego jak i umożliwiła wykonania analiz z wykorzystaniem 

mikroskopu elektronowego pracującego w IZTW. 

Chciałbym również podziękować pani dr hab. n.med. Małgorzacie Bulandzie z Collegium 

Medicum UJ wykonującej badania biozgodności oraz bioaktywności uformowanych powłok.  

Chciałbym również podziękować za merytoryczne i życzliwe dyskusje prof. dr hab. inż. 

Tadeuszowi Burakowskiemu oraz prof. dr hab. inż. Edwardowi Wantuchowi którzy uczestniczyli 

w pierwszych pracach wykorzystujących metodę IBAD. Za życzliwe i merytoryczne uwagi 

chciałbym również podziękować  prof. dr hab. inż, Tadeuszowi Wierzchoniowi, prof. dr hab. 

n.med. Bogusławowi Frańczukowi, prof. dr hab. Leonardowi Proniewiczowi i dr hab. inż. 

Józefowi Jasińskiemu a także wszystkim współpracownikom za ich życzliwą pomoc.  

Dziękuję mojej rodzinie za ogromną cierpliwość i wsparcie, bez którego nie mogłaby powstać 

prezentowana monografia. 

Wszystkie prezentowane w monografii prace były częściowo finansowane z kilku projektów 

KBN, projektu MNT ERA oraz zadania badawczego programu Polskie Sztuczne Serce, którymi 

kierowałem w IFJ PAN. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zostało 

zakupionych lub zmodernizowanych wiele urządzeń wykorzystanych w omawianych 

eksperymentach. Niektóre z prezentowanych badań były częściowo finansowane z projektów 

badawczych realizowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej w których uczestniczyłem jako 

współwykonawca.  
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F.1. Anex 1 

Dwuwiązkowy implantator jonów  

Jednym z pierwszych dużych urządzeń zbudowanych w Instytucie Fizyki Jądrowej był 

magnetyczny separator izotopów.  Zasadnicze podzespoły tego urządzenia to: 

 uniwersalne źródło jonów wraz z układem ekstrakcji wiązki jonów 

 elektromagnes o bardzo dużej jednorodności pola 

 próżniowy kolektor izotopów 

 system wydajnych pomp próżniowych (rotacyjnych oraz dyfuzyjnych) 

 prądnica wraz z układem sterowania i stabilizacji prądu; 

 zespół zasilaczy wysokiego napięcia; 

 zespoły sterowania i kontroli pracy całego separatora. 

Zastosowany w tym separatorze elektromagnes zapewniał względną rozdzielczość masową 

M/M~1/350. Ze względu na malejące w drugiej połowie lat 60tych XX wieku zapotrzebowanie 

na separację izotopów (niekiedy dostępnych już komercyjnie), magnetyczny separator izotopów 

został przekonstruowany i zmodernizowany do klasycznej konfiguracji średnio energetycznego 

implantatora jonów. W szczególności separator został wyposażony w wydajniejsze uniwersalne 

źródło jonów a także w nowy kolektor próżniowy wraz z niezbędnymi układami diagnostyki 

wiązki. Tak zmodernizowane urządzenie zapewniło możliwość implantacji jonów praktycznie 

wszystkich dostępnych izotopów. W kolejnej modernizacji, która nastąpiła po około 10 latach, 

zastosowano: 

 nowy kolektor jonów oraz system diagnostyki rozkładu gęstości prądu wiązki jonów. 

Nowy aluminiowy kolektor umożliwił łatwiejszą obsługę oraz wymianę elementów 

kolektora; 

 dodatkową komorę wraz z niezależnym systemem pomp próżniowych, eliminującą 

konieczność zapowietrzania próżniowego kolektora jonów w trakcie wprowadzania do 

niego przedmiotu przeznaczonego do. 

Tak zmodernizowany jednowiązkowy implantator jonów umożliwiał implantację jonów 

praktycznie wszystkich izotopów do płaskich próbek o powierzchni około 100mmx70mm. 

Stosowany system ogniskowania zapewniał stosunkowo jednorodny rozkład gęstości prądu wiązki 

jonów na powierzchni implantowanej próbki w prostokącie o szerokości około 5 mm i wysokości 

100 mm. Ze względu na  rozmiary pomieszczenia, w którym zamontowany został implantator 

jonów, nie można było zamontować układów elektrostatycznego odchylania implantującej wiązki 

jonów. W celu zapewnienia jednorodnej implantacji zastosowano wielokrotne przesuwanie 

implantowanego przedmiotu poprzez implantującą wiązkę jonów. W latach siedemdziesiątych 

ubiegłego wieku implantator ten był jednym z kilku jednowiązkowych implantatorów pracujących 
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w Polsce i umożliwiał implantację jonów praktycznie wszystkich izotopów o energiach do 75 keV. 

W tym czasie, z unikalnych możliwości implantatora jonów korzystało wiele zespołów 

badawczych zarówno polskich jak i zagranicznych zainteresowanych implantacją jonów głównie 

do materiałów będących półprzewodnikami.  

W latach osiemdziesiątych i na początku lat 90tych ubiegłego wieku, zaczęto jednakże coraz 

częściej do implantacji jonowej stosować wiązki jonów o energiach do kilkuset 

kiloelektronowoltów. W tym czasie zaczęto stosować nisko i średnio energetyczne wiązki jonów 

również do formowania powłok ochronnych, głównie na  narzędziach. Z tego powodu, na 

początku lat dziewięćdziesiątych, w celu poprawy dotychczasowych parametrów implantacji 

jonów o energiach do 75 keV  a także umożliwienia formowania powłok z wykorzystaniem 

metody IBSD lub dwuwiązkowej metody DB IBAD (Dual Beam Ion Beam Assisted Deposition) 

przystąpiono do rozbudowy eksploatowanego jednowiązkowego implantatora jonów i 

modernizacji stosowanego kolektora jonów. W szczególności zbudowano mały liniowy 

akcelerator umożliwiający akcelerację jonów gazów szlachetnych do energii 45 keV. Akcelerator 

ten dołączono do przebudowanego kolektora jonów istniejącego jednowiązkowego implantatora 

jonów. Zadaniem uzyskiwanej z tego akceleratora wiązki jonów jest wybicie (rozpylenie jonowe) 

atomów i jonów z płaskiej płytki materiału o odpowiednio dobranym składzie pierwiastkowym.  

W ramach prac modernizacyjnych kolektora zapewniono możliwość wprowadzania do kolektora 

jonów płytki przeznaczonej do rozpylania jonowego. Zarówno położenie rozpylanej jonowo płytki 

jak i kąt jej bombardowania wiązką jonów dobrano tak, by uzyskany strumień wybitych atomów i 

jonów bombardował płaską próbkę umieszczoną w miejscu optymalnym do implantacji jonowej. 

Założenia do modernizacji przygotował zespół mgr Małgorzata Drwięga, mgr inż Ewa Lipińska 

oraz Marian Wierba. Szczególnie istotny, bardzo duży udział w pracach modernizacyjnych miał 

pan Marian Wierba, wieloletni operator implantatora jonów który zaprojektował i wykonał szereg 

podzespołów implantatora. Zmodernizowany, dwuwiązkowy implantator jonów został 

zaprezentowany w pracy „B. Rajchel, M. Drwięga, E. Lipińska, M. Wierba, Adaptation of the 70 

kV INP Ion Implanter to the IBAD Technique, Nucl. Instr. Meth. B, 89 (1994) 342”. Pierwszymi 

powłokami, uformowanymi metodą IBAD w IFJ, były powłoki węglowe które przedstawiono w 

pracy „B. Rajchel, J. Stanek, E. Wantuch, T. Burakowski, J. Fedotova, M. Drwięga, E. Lipińska, 

A. Sellmann, Creation of the DLC Layer by the Dual Beam IBAD Technique, Mater. Sci. 

Forum, 248-249 (1997) 221”. Zmodernizowana komorę tarczową oraz zbudowany trakt 

dodatkowej, rozpylającej wiązki jonów przedstawiono na rys. F.1.1.  

W kolejnych latach prowadzono kolejne prace modernizacyjne. Zastosowano między innymi 

układ zamkniętego wodnego  chłodzenia takich elementów implantatora jak: magnes, źródła 

jonów oraz pompy próżniowe dyfuzyjne oraz turbomolekularne. Zastosowanie tego układu 

korzystnie wpłynęło na stabilność termiczną całego urządzenia i poprawiło jego parametry 

eksploatacyjne (rozdzielczość masowa, natężenia prądów wiązek jonów, próżnia). Na poprawę 

próżni w kolektorze jonów również korzystnie wpłynęło zastąpienie stosowanej dotychczas 

pompy dyfuzyjnej bezolejową pompą turbomolekularną.  
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Pod koniec lat dziewięćdziesiątych rozpoczęto, według założeń opracowanych przez autora 

niniejszej monografii, prace konstrukcyjne cylindrycznego stalowego kolektora jonów mającego 

umożliwić obróbkę jonową większych gabarytowo przedmiotów o złożonych powierzchniach w 

przestrzeni 3D. Konstrukcję cylindrycznego stalowego kolektora jonów oraz nowego małego 

akceleratora ciężkich jonów, również według założeń opracowanych przez autora przedstawianej 

monografii,  wykonano w zespole inż. Leszka Żródłowskiego w Zakładzie Doświadczalnym IFJ 

PAN. Cylindryczny stalowy kolektor oraz elementy liniowego akceleratora, zbudowano w 

warsztatach mechanicznych Zakładu Doświadczalnego IFJ PAN. Nadzór konstruktorski 

wykonywanych prac mechanicznych zapewnili konstruktorzy biura konstrukcyjnego (inż.P.Mazur, 

inż K.Wiśniewski oraz inż.A.Ryś) oraz autor monografii. 

 

 (a) (b) 

  
 

Rys. F1.1. Trakt wiązki jonów stosowanej do jonowego rozpylania materiałów (a) oraz 

aluminiowa komora tarczową  z systemem śluz próżniowych (b).W głębi widoczny, pomalowany na 

zielono, magnes separujący. 

 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych rozpoczęto, według założeń opracowanych przez autora 

niniejszej monografii, prace konstrukcyjne cylindrycznego stalowego kolektora jonów mającego 

umożliwić obróbkę jonową większych gabarytowo przedmiotów o złożonych powierzchniach w 

przestrzeni 3D. Konstrukcję cylindrycznego stalowego kolektora jonów oraz nowego małego 

akceleratora ciężkich jonów, również według założeń opracowanych przez autora przedstawianej 

monografii,  wykonano w zespole inż. Leszka Żródłowskiego w Zakładzie Doświadczalnym IFJ 

PAN. Cylindryczny stalowy kolektor oraz elementy liniowego akceleratora, zbudowano w 

warsztatach mechanicznych Zakładu Doświadczalnego IFJ PAN. Nadzór konstruktorski 
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wykonywanych prac mechanicznych zapewnili konstruktorzy biura konstrukcyjnego (inż.P.Mazur, 

inż K.Wiśniewski oraz inż.A.Ryś) oraz autor monografii. 

W 2004 roku, z inicjatywy B.Rajchela kierującego pracami dwuwiązkowego implantatora 

jonów (IFJ PAN), prof. dr hab. inż. E.Wantucha (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. Leonarda 

Proniewicza (Wydział Chemii UJ), prof. dr hab. Jana Stanka (Instytut Fizyki UJ), prof. dr hab. inż. 

Wiesława Rakowskiego (Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH), dr hab. inż. Lucyny 

Jaworskiej (Instytut Obróbki Skrawaniem, obecnie IZTW w Krakowie), prof. dr hab. n.med 

Bogusława Frańczuka (Krakowskie Centrum Rehabilitacji) a także dr inż. Jerzego Jedlińskiego 

(Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH) zorganizowano Krakowskie Centrum 

Badawcze Inżynierii Jonowej IONMED, mające koordynować prace badawcze wykorzystujące 

wiązki jonów dwuwiązkowego implantatora jonów.  

W 2007 roku zdemontowano wszystkie podzespoły dwuwiązkowego implantatora i wykonano 

gruntowne prace remontowo-modernizacyjne pomieszczeń  dwuwiązkowego implantatora jonów. 

Po zakończeniu prac remontowych, w pierwszych miesiącach 2008 roku  ponownie zmontowano 

dwuwiązkowy implantator jonów, jednak już z cylindrycznym stalowym kolektorem jonów 

wyposażonym w 3 osiowy goniometr oraz kwadrupolowy spektrometr masowy typu PRISMA. Do 

kolektora jonów przyłączono, zbudowany w IFJ PAN, liniowy akcelerator jonów gazów 

szlachetnych.  W jednym z pomieszczeń laboratorium dwuwiązkowego implantatora jonów 

zainstalowano impulsowy, wysokoenergetyczny laser typu Quantel YaG 980E  i zapewniono 

możliwość wprowadzenia (w przyszłości) wiązki światła laserowego  do komory tarczowej 

implantatora jonów. Prace mechaniczne związane z ponownym uruchomieniem dwuwiązkowego 

implantatora jonów wykonali technicy (operatorzy implantatora): Władysław Kowalski i Piotr 

Strączek pod kierunkiem Bogusława Rajchela. W pracach tych uczestniczyła również pani dr 

Marzena Mitura-Nowak. Pierwsze powłoki węglowe, po tak gruntownym remoncie, uformowano 

w kwietniu 2008 roku. Do badania formowanych powłok zakupiono i uruchomiono w 2006 roku 

konfokalny dyspersyjny mikrospektrometr ramanowski.  Zarówno remont pomieszczeń jak i prace 

modernizacyjne dwuwiązkowego implantatora jonów a także zakup spektrometru ramanowskiego 

ALMEGA XR i impulsowego lasera YaG 980E zrealizowano w ramach projektu SPO WKP 

”Nanotechnologia złożonych powłok dla specjalnych zastosowań medycznych i przemysłowych”, 

opracowanego i koordynowanego przez Bogusława Rajchela. 

Na rysunku F1.2a przedstawiono uniwersalną aluminiową komorę tarczową (a) stosowaną przed 

modernizacją w procesach modyfikacji materiałów metodami jonowymi. Natomiast na rysunku 

F1.2b pokazano fragment zmodernizowanego traktu podstawowej wiązki jonów zakończonego 

uniwersalną cylindryczną stalową komorą tarczową. Na rysunku F1.3a przedstawiono fragment 

traktu wiązki jonów stosowanej w procesie rozpylania jonowego. Trakt tej wiązki jonów jest 

połączony ze stalową komorą tarczową przedstawioną na rysunku F1.3b. Do stalowej komory 

tarczowej jest zamontowany trójosiowy goniometr umożliwiający manipulację przedmiotem 
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modyfikowanym jonowo względem wiązek jonów. Goniometr ten jest przedstawiony na rysunku 

F1.4. 

 

(a) (b) 

  

Rys. F1.2. Komory tarczowe dwuwiązkowego implantatora jonów: (a) aluminiowa komora 

stosowana przed modernizacją oraz (b) stalowa komora zbudowana i zainstalowana w trakcie 

modernizacji.  

(a) (b) 

 

 

  

Rys. F1.3. Fragment traktu wiązki jonów stosowanej w procesie rozpylania jonowego oraz podczas 

formowania powłok metodą IBSD (a) oraz  stalowa komora procesowa (tarcz) z zamontowanym trój-
osiowym goniometrem. Do górnej pokrywy komory procesowej jest zamontowany kwadrupolowy 

spektrometr masowy. 
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Rys. F1.4. Trójosiowy goniometr umożliwiający przestrzenną manipulację modyfikowanym jonowo 

przedmiotem w komorze procesowej 

 

Ogólny obecny wygląd dwuwiązkowego implantatora przedstawia natomiast rysunek F1,5. 

 

 

F1.5 Ogólny wygląd zmodernizowanego dwuwiązkowego implantatora jonów  

 

Obecnie do rozpylania jonowego można stosować wiązkę dowolnego gazu szlachetnego o energii 

od 5 keV do 45 keV.  Natężenie prądu najczęściej stosowanej wiązki jonów Ar
+
 nie większe 

200A. 
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Obecne parametry wiązki jonów stosowanej w procesie implantacji jonowej oraz jako wiązka 

wspomagająca w procesach formowania powłok dwuwiązkową metodą IBAD 

 

Przyspieszane jony Jony wszystkich dostępnych izotopów z wyłączeniem 

izotopów radioaktywnych oraz izotopów o temperaturze 

topnienia większej od 1800
0
C 

Energia jonów  Od 5 keV do 60 keV, bez postakceleracji  

(optymalny zakres pracy: 15keV – 45keV) 

Rozdzielczość masowa  M/M~ 1/400  

Próżnia w komorze tarczowej Nie gorsza niż 10
-6

mbara 

Chłodzenie wodne Tak: pompy próżniowe oraz magnes separujący 

Natężenie prądu wiązki jonów Zależy od izotopu i jego abundancji 
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