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Streszczenie
Wprowadzenie. Dwutlenek tytanu jest powszechnie stosowany jako materiał bakteriostatyczny i nietoksyczny. Dlatego bar-
dzo ważne jest modyfikowanie jego właściwości, aby uzyskać większą aktywność biologiczną. 
Cel pracy. Celem pracy było porównanie właściwości, powierzchni właściwej oraz aktywności biologicznej cienkich warstw 
TiO2 oraz TiO2 z dodatkiem niobu i miedzi – TiO2:(Nb,Cu). 
Materiał i metody. Warstwy TiO2 i TiO2:(Nb,Cu) zostały wytworzone metodą wysokoenergetycznego rozpylania magne-
tronowego metalicznego targetu Ti–Nb–Cu w atmosferze tlenowej. Powłoki naniesione na podłoża szklane badano metodą 
transmisji światła oraz za pomocą profilometru optycznego. Wykonano także badania zwilżalności powierzchni i testy bak-
teriobójczości z udziałem bakterii typu Pseudomonas aeruginosa (PCM2058).
Wyniki. Na podstawie charakterystyk transmisji światła stwierdzono, że warstwa z dodatkiem niobu i miedzi miała mniejszą 
przezroczystość niż TiO2. Badania wykonane za pomocą profilometru optycznego pokazały, że powierzchnia wytworzo-
nych powłok była jednorodna, a jej chropowatość wynosiła kilka nanometrów. Chropowatość TiO2:(Nb,Cu) była większa 
w porównaniu do TiO2. Z kolei pomiary zwilżalności pokazały, że dodatki (Nb,Cu) powodują znaczne zmniejszenie zwilżal-
ności powierzchni w stosunku do TiO2 oraz zmianę właściwości hydrofilowych na hydrofobowe. Rezultaty badań mikrobio-
logicznych pokazały, że warstwa TiO2:(Nb,Cu) miała bardzo dobre właściwości bakteriobójcze, warstwa niedomieszkowane-
go TiO2 nie miała natomiast takich właściwości.
Wnioski. Analiza wszystkich wyników wykonanych badań świadczy o tym, że wytworzone cienkie warstwy TiO2:(Nb,Cu) 
z powodzeniem mogą znaleźć zastosowanie jako przezroczyste powłoki bakteriobójcze (Polim. Med. 2013, 43, 3, 141–146). 

Słowa kluczowe: cienka warstwa, dwutlenek tytanu, powłoka bakteriobójcza, zwilżalność powierzchni.

Abstract
Background. Titanium dioxide is widely used as a bacteriostatic and non-toxic material. It is important, therefore, to modify 
its properties, for greater biological activity.
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Cienkowarstwowe powłoki na bazie tlenków me-
tali od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Jednym z najczęściej stosowanych tego typu materia-
łów jest dwutlenek tytanu (TiO2) [1–3]. Cienkie war-
stwy na bazie TiO2 charakteryzują się między innymi 
takimi właściwościami, jak duża przezroczystość, sta-
bilność (termiczna, chemiczna), odporność na dzia-
łanie niekorzystnych czynników środowiska czy też 
nietoksyczność [4]. Dwutlenek tytanu jest powszech-
nie stosowany do wytwarzania różnego rodzaju filtrów 
optycznych oraz powłok antyodbiciowych, np. na so-
czewki okularowe [5–7]. Bardzo dobre właściwości 
fotokatalityczne decydują także o szerokim obszarze 
zastosowania TiO2 w powłokach samoczyszczących 
przeznaczonych na szyby okienne. Efekt fotokatalizy 
zachodzi na powierzchni dwutlenku tytanu pod wpły-
wem promieniowania UV i powoduje rozkład związ-
ków organicznych oraz różnego rodzaju mikroorgani-
zmów [8]. W związku z tym cienkie warstwy na bazie 
TiO2 mogą także być stosowane jako powłoki bakterio-
bójcze. Według Ranella et al. [9] na bakteriobójczość 
powłok na bazie dwutlenku tytanu korzystnie wpływa 
hydrofobowizacja ich powierzchni, ponieważ znacz-
nie utrudnia to rozwój mikroorganizmów. Jednym ze 
sposobów, który pozwala zwiększyć aktywność foto-
katalityczną i uzyskać właściwości hydrofobowe jest 
uzyskanie nanokrystalicznej struktury [10]. Cienkie 
warstwy zbudowane z nanometrycznych krystalitów 
charakteryzują się również znacznie większą odporno-
ścią, np. na czynniki środowiska, a także mają często 
kilkakrotnie większą twardość niż warstw mikrokry-
staliczne [11]. 

W niniejszej pracy przedstawiono wpływ dodatków 
miedzi i niobu na właściwości powierzchni właściwej 
oraz bakteriobójczość powłok TiO2. Cienkie warstwy 
zostały wytworzone metodą rozpylania magnetronowe-
go, która jest powszechnie stosowana w przemyśle do 
nanoszenia różnego rodzaju powłok na organiczne (np. 
polimerowe) i nieorganiczne podłoża (np. szkło, stal). 
Miedź, jako dodatek, została wybrana z uwagi na swo-

je bardzo dobre właściwości bakteriobójcze [12]. Niob 
w postaci tlenków wykazuje natomiast dużą przezro-
czystość i aktywność fotokatalityczną [13]. Komplekso-
wa analiza właściwości wytworzonych powłok została 
wykonana na podstawie wyników pomiarów charakte-
rystyk transmisji światła, badania mikrostruktury i kąta 
zwilżania powierzchni oraz na podstawie oceny pozio-
mu przeżywalności bakterii typu Pseudomonas aerugi-
nosa (PCM 2058) w kontakcie z cienkimi warstwami. 

Materiał i metody
Cienkie warstwy zostały wytworzone wysokoener-

getyczną metodą rozpylania magnetronowego [14]. 
W czasie procesów nanoszenia metaliczne targety Ti 
i Ti–Cu–Nb były rozpylane w atmosferze tlenowej o ciś- 
nieniu 0,1 Pa. Ilość dodatków Cu i Nb, które wynosiły 
odpowiednio 19,3% atomów miedzi i 0,9% atomów nio-
bu określono na podstawie badań metodą mikroanalizy 
rentgenowskiej (EDS – Energy Dispersive Spectroscopy). 
Na ryc. 1 przedstawiono widmo EDS oraz obraz SEM 
(skaningowa mikroskopia elektronowa) powierzchni 
cienkiej warstwy TiO2:(Nb,Cu). 

Badania właściwości optycznych wykonano me-
todą transmisji światła na stanowisku pomiarowym 
wyposażonym m.in. w spektrofotometr firmy Ocean 
Optics, sferę całkującą oraz źródło światła w posta-
ci lampy halogenowej i deuterowej. Z kolei badania 
mikrostruktury powierzchni wykonano za pomocą 
profilometru optycznego typu CCI lite (Taylor Hob-
son) oraz oprogramowania TalyMap Silver. Badania 
te pozwoliły na uzyskanie trójwymiarowych obrazów 
topografii powierzchni, na podstawie których określo-
no parametry chropowatości wytworzonych warstw. 
Z kolei pomiary kąta zwilżania (dla wody dejonizo-
wanej) wykonano na stanowisku Theta lite firmy At-
tension. Kolejny etap prac badawczych dotyczył oceny 
właściwości bakteriobójczych powłok, którą wykonano 
w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej 

Objectives. The aim of this study was comparison of the specific surface properties and the biological activity of TiO2 and 
TiO2 with niobium and copper additives – TiO2:(Nb,Cu) thin films.
Materials and Methods. TiO2 and TiO2:(Nb,Cu) thin films were prepared by high-energy magnetron sputtering of metallic 
Ti-Nb-Cu target in oxygen atmosphere. Films that have been deposited on glass substrates were investigated by transmis-
sion method and with the aid of optical profiler transparent. Besides, wettability measurements and antibacterial testes with 
Pseudomonas aeruginosa (PCM2058) were performed.
Results. The light transmission characteristics have shown that the film with niobium and copper additives was less transpar-
ent than undoped titanium dioxide. Studies of surface geometric structure, performed with the aid of optical profilometer, 
have shown that coatings were uniform and the surface roughness had several nanometers. The roughness of TiO2:(Nb, Cu) 
was higher compared to the film of undoped TiO2. The wettability measurements have shown that (Nb, Cu) additives cause 
a significant reduction in the degree of surface wettability relative to TiO2 and the change of properties from hydrophilic to 
hydrophobic. The results of the microbiological tests have shown that the TiO2:(Nb, Cu) film had a very good antibacterial 
properties, while the undoped TiO2 did not exhibit such properties.
Conclusions. The analysis of all results of carried investigations has shown that manufactured TiO2:(Nb,Cu) thin films can 
be used as a transparent antibacterial coating (Polim. Med. 2013, 43, 3, 141–146).

Key words: thin film, titanium dioxide, antibacterial coating, surface wettability.
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PAN z użyciem bakterii typu Pseudomonas aeruginosa 
(PCM 2058). Procedura pomiarowa polegała na przy-
gotowaniu płynnej zawiesiny z bakteriami, w której 
następnie zanurzono wytworzone próbki i inkubowa-
no przez 24 godziny. W tym czasie pobierano także 
próbki zawiesiny, które wylewano na pożywkę agaro-
wą i hodowano z nich bakterie. Ilość wyhodowanych 
w ten sposób mikroorganizmów oznaczono za pomocą 
mikroskopu optycznego.

Wyniki i omówienie
Na ryc. 2 przedstawiono charakterystyki transmisji 

światła cienkich warstw TiO2 i TiO2:(Nb,Cu) naniesio-
nych na podłoża szklane typu Corning 7059. Uzyska-
ne wyniki świadczą, że obie warstwy były przezroczy-

ste w zakresie światła widzialnego, choć dodatek (Nb, 
Cu) zmniejszył wartość współczynnika transmisji Tλ. 
Współczynnik ten można zdefiniować jako iloraz natę-
żenia promieniowania przechodzącego przez próbkę do 
natężenia promieniowania padającego na powierzchnię 
próbki. W wypadku badanych warstw wartość Tλ (dla 
λ = 600 nm) wynosiła około 80% dla TiO2 i 40% dla 
TiO2:(Nb,Cu). Oprócz tego, położenie krawędzi ab-
sorpcji optycznej (λcutoff) dla warstwy zmodyfikowanej 
jest przesunięte w stronę dłuższych fal o około 132 nm 
w porównaniu do TiO2 (tabela 1). Wyniki badań optycz-
nych wskazują na to, że warstwa TiO2:(Nb,Cu) będzie 
absorbować znacznie większą cześć światła słonecznego 
w porównaniu do TiO2. Jest to niezbędne do genera-
cji nośników ładunku elektrycznego, które odgrywają 
główną rolę w procesie fotokatalizy zachodzącym na 
powierzchni TiO2 [10]. 

Wpływ dodatków (Nb,Cu) na mikrostrukturę cien-
kich warstw dwutlenku tytanu określono na podstawie 
badań topografii powierzchni za pomocą profilometru 
optycznego. Na podstawie zmierzonych trójwymiaro-
wych profili powierzchni cienkich warstw TiO2 i TiO2: 
(Nb,Cu) można zauważyć, że powierzchnia wytwo-
rzonych powłok jest równomierna i charakteryzuje się 

Ryc. 1. Widmo EDS a) oraz b) obraz SEM topografii powierzchni cienkiej warstwy TiO2:(Nb,Cu)

Fig. 1. EDS spectrum a) and b) SEM image of TiO2:(Nb,Cu) thin film surface topography
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Ryc. 2. Charakterystyki transmisji światła cienkich warstw 
TiO2 i TiO2:(Nb,Cu) naniesionych na podłoża szklane typu 
Corning 7059

Fig. 2. Transmission characteristics of TiO2 and 
TiO2:(Nb,Cu) thin films as-deposited on Corning 7059 glass 
substrate
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Tabela 1. Parametry optyczne, chropowatość i zwilżalność 
powierzchni cienkich warstw TiO2 i TiO2:(Cu,Nb) naniesionych 
na podłoża szklane typu Corning 7059

Table 1. Optical parameters, roughness and wettability of TiO2 
and TiO2:(Cu,Nb) thin films as-deposited on Corning 7059 
glass substrates

Cienka  
warstwa

Tλ  
(%)

λcutoff 
(nm)

Sa 
(nm)

Ra 
(nm)

θ  
(stopnie)

TiO2 80 324 0,7 0,4 55

TiO2:(Cu,Nb) 40 466 0,8 0,6 98

a) b)
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dużą gładkością (ryc. 3), ponieważ ich chropowatość 
jest mniejsza niż 1 nm. Ilościowa ocena chropowatości 
powierzchni została wykonana na podstawie wartości 
średniego arytmetycznego odchylenia profilu chro-
powatości Ra lub Sa, które wyznaczono odpowiednio 
z dwu- i trójwymiarowego profilu (tabela 1). Uzyskane 
wyniki pokazały, że wartości tych parametrów są więk-
sze (odpowiednio o około 33% i 12%) dla warstwy TiO2: 
(Nb,Cu) w porównaniu do TiO2. Większe zróżnicowa-
nie powierzchni warstwy z niobem i miedzią wpłynęło 
na zwiększenie jej powierzchni aktywnej w porównaniu 
do warstwy niedomieszkowanej. 

W ramach prac badawczych wykonano również 
pomiary zwilżalności powierzchni wytworzonych cien-
kich warstw. Na ryc. 4 przedstawiono obrazy kropli wo-
dy nałożonych na ich powierzchnię. Wyniki te pokaza-
ły, że kąt zwilżania dla warstwy TiO2 wynosił θ = 55o, 
co oznacza, że warstwa ta wykazywała dobrą zwilżal-
ność dla wody, czyli była hydrofilowa. Z kolei warstwa 
TiO2:(Nb,Cu) charakteryzowała się znacznie mniejszą 
zwilżalnością (θ = 98o). 

Kolejny etap pracy stanowiły badania mające na 
celu ocenę aktywności bakteriobójczej wytworzonych 
powłok dla bakterii typu Pseudomonas aeruginosa. 
Uzyskane wyniki (ryc. 5) pokazały, że warstwa w posta-
ci dwutlenku tytanu nie była bakteriobójcza (ryc. 5a). 
Z kolei warstwa TiO2:(Nb, Cu) charakteryzowała się 
dużą bakteriobójczością (ryc. 5b). Jest to związane m.in. 
z uwalnianiem jonów miedzi z powierzchni warstwy do 
otoczenia, którym był roztwór z bakteriami. Bakterio-
bójcze działanie TiO2:(Nb, Cu) zauważono już podczas 
pierwszych 2 godzin od rozpoczęcia ekspozycji, a po 
5 godzinach liczba bakterii w zawiesinie mającej kon-
takt z powierzchnią warstwy całkowicie się zmniejszyła 
(z ok. 1 · 108 do 0 cfu/ml).

W niniejszej pracy przedstawiono wpływ dodatków 
(Nb, Cu) do cienkich warstw TiO2 na właściwości ich 
powierzchni oraz aktywność biologiczną. Przezroczyste 
warstwy naniesiono wysokoenergetyczną metodą roz-
pylania magnetronowego na podłoża szklane. Badania 
struktury geometrycznej powierzchni pokazały, że były 
to jednorodne powłoki o chropowatości na poziomie 

Ryc. 3. Trójwymiarowe obrazy topografii powierzchni cienkich warstw: a) TiO2, b) TiO2:(Cu,Nb), które otrzymano za pomocą 
profilometru optycznego

Fig. 3. Three-dimensional profiles of surface topography of: a) TiO 2, b) TiO2:(Cu,Nb) thin films, which were obtained by opti-
cal profilometer

Ryc. 4. Obrazy kropli wody na powierzchni cienkich warstw a) TiO2 oraz b) TiO2:(Nb,Cu) 

Fig. 4. Images of water drops on the surface of a) TiO2 and b) TiO2:(Nb,Cu) thin films

a)

a)

b)
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mniejszym niż 1 nm. Na podstawie analizy trójwy-
miarowych profili powierzchni stwierdzono także, że 
chropowatość warstwy TiO2:(Nb, Cu) jest o około 33% 
większa w porównaniu do warstwy dwutlenku tytanu. 
Warstwa zmodyfikowana charakteryzowała się rów-
nież znacznie mniejszą zwilżalnością powierzchni niż 
TiO2. Wartości kątów zwilżania wynosiły 98o dla TiO2: 
(Nb,Cu) i 55o dla TiO 2 co oznacza, że warstwy te miały 
właściwości odpowiednio hydrofobowe i hydrofilowe. 

Badania wpływu dodatków (Nb,Cu) na aktywność bak-
teriobójczą dwutlenku tytanu pokazały, że modyfikacja 
składu cienkiej warstwy pozwala uzyskać właściwości 
bakteriobójcze. Niszczenie mikroorganizmów znajdu-
jących się w roztworze mającym kontakt z powierzch-
nią cienkiej warstw obserwowano już po 2 godzinach 
od rozpoczęcia inkubacji, a po 5 godzinach zostały 
zniszczone wszystkie bakterie. 

Ryc. 5. Przebieg w czasie aktywności biologicznej cienkich warstw TiO2 i TiO2:(Nb,Cu) w kontakcie z bakteriami typu 
Pseudomonas aeruginosa (PCM 2058)

Fig. 5. Biological activity in time of TiO2 and TiO2:(Nb,Cu) thin films in contact with Pseudomonas aeruginosa (PCM 2058) 
bacterial type 

0 4 8
0,00E+00

2,00E+07

4,00E+07

6,00E+07

8,00E+07

1,00E+08

12

[h]

TiO2 TiO2 : (Nb, Cu)

[c
fu
/m

l]

0,00E+00

2,00E+07

4,00E+07

6,00E+07

8,00E+07

1,00E+08

[c
fu
/m

l]

[h]

16 20 24 0 4 8 12 16 20 24

Piśmiennictwo
 [1] Bieber H., Gilliot P., Gallart M., Keller N., Keller V., Begin-Colin S., Pighini C., Millot N.: Temperature dependent pho-

toluminescence of photocatalytically active titania nanopowders. Catal. Today 2007, 122, 101–108.
 [2] Chen L., Graham M.E., Li G., Gray K.A.: Fabricating highly active mixed phase TiO2 photocatalysts by reactive DC mag-

netron sputter deposition. Thin Solid Films 2006, 515, 1176–1181.
 [3]  Chen T.L., Furubayashi Y., Hirose Y., Hitosugi T., Shimada T., Hasegawa T.: Anatase phase stability and doping concen-

tration dependent refractivity in codoped transparent conducting TiO2 films. J. Appl. Physics D 2007, 40, 5961–5964.
 [4] Chiou C.H., Wu C.Y., Juang R.S.: Influence of operating parameters on photocatalytic degradation of phenol in UV/TiO2 

process. Chem. Engineer. J. 2008, 139, 322–329.
 [5] Domaradzki J.: Powłoki optyczne na bazie TiO2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.
 [6] Frindell K.L., Bartl M.H, Robinson M.R., Bazan G.C., Popitsch A., Stucky G.D.: Visible and near-IR luminescence via 

energy transfer in rare earth doped mesoporous titania thin films with nanocrystalline walls. J. Solid State Chem. 2003, 172, 
81–88.

 [7] Fujishima A., Rao T.N., Tryk D.A. Titanium dioxide photocatalysis. J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev. 2000, 1, 
1–21.

 [8] Kawakami H., Yoshida K., Nishida Y., Kikuchi Y., Sato Y.: Antibacterial properties of metallic elements for alloying eval-
uated with application of JIS Z 2801:2000. ISIJ Int. 2008, 48, 9, 1299–1304.

 [9] Ranella A., Barberoglou M., Bakogianni S., Fotakis C., Stratakis E.: Tuning cell adhesion by controlling the roughness and 
wettability of 3D micro/nano silicon structures. Acta Biomater. 2010, 6, 2711–2720.

[10] Wojcieszak D., Kaczmarek D., Domaradzki J., Prociów E., Morawski A.W., Janus M.: Photocatalytic properties of nano-
crystalline TiO2 thin films doped with Tb. Central Eur. J. Physics 2011, 9, 2, 354–359.

[11] Kaczmarek D., Wojcieszak D., Domaradzki J., Prociów E., Placido F., Lapp S., Dylewicz R. Influence of nanocrystalline 
structure and composition on hardness of thin films based on TiO2. Central Eur. J. Physics 2011, 9, 2, 349–353.

[12] Borkow G., Gabbay J.: Copper as a biocidal tool. J. Cur. Med. Chem. 2005, 12, 2163–2175.
[13] Sreethawong T., Ngamsinlapasathian S., Lim S.H., Yoshikawa S.: Investigation of thermal treatment effect on physico-

chemical and photocatalytic H2 production properties of mesoporous-assembled Nb2O5 nanoparticles synthesized via a sur-
factant-modified sol–gel method. Chem. Engineer. J. 2013, 215–216, 322–330.

a) b)



D. Wojcieszak et al.146

Adres do korespondencji:
Damian Wojcieszak
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Politechnika Wrocławska
ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wrocław
e-mail: damian.wojcieszak@pwr.wroc.pl

Konflikt interesów: nie występuje.

Praca wpłynęła do Redakcji: 6.05.2013 r.
Po recenzji: 5.09.2013 r.
Zaakceptowano do druku: 5.09.2013 r.

Received: 6.05.2013
Revised: 5.09.2013
Accepted: 5.09.2013


