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Streszczenie
Jak powszechnie wiadomo, w przypadku dwutlenku tytanu mają miejsce dwa zjawiska indukowane Ğwiatáem. Pierwsze, dobrze juĪ
poznane zjawisko fotokatalizy, które prowadzi do rozkáadu wielu związków organicznych i drugie, związane z wysoką zwilĪalnoĞcią i zwane superzwilĪalnoĞcią. Oba zjawiska są od wielu lat badane. Jednak nadal uwaĪa siĊ, Īe wáaĞciwoĞci fotokatalityczne i hydro¿lne warstw
dwutlenku tytanu są zaleĪne od sposobu wytwarzania, a poszukiwanie i wyjaĞnianie czynników strukturalnych i technologicznych odpowiedzialnych za ich wielkoĞü jest ciągle aktualne. W niniejszej pracy przezroczyste i mechanicznie odporne cienkie warstwy nanoziarnowego dwutlenku tytanu wytwarzano metodą magnetronowego rozpylania jonowego. OkreĞlono czynniki technologiczne wpáywające na
wáaĞciwoĞci warstw. Warstwy charakteryzowano przy uĪyciu SEM i dyfrakcji rentgenowskiej. Dla oceny aktywnoĞci katalitycznej warstw
TiO2 mierzono rozkáad etanolu w specjalnie zbudowanym do tego celu stanowisku z wykorzystaniem spektrometru masowego. Pomiary
kąta zwilĪania przez wodĊ wykazaáy, Īe cienkie warstwy są hydrofobowe jeĞli pozostają w ciemnoĞci. Podczas naĞwietlania UV warstwy
konwertują do hydro¿lnych. Dla porównywania jakoĞci uzyskanych warstw obliczano szybkoĞü reakcji rozkáadu etanolu i szybkoĞü spadku kąta zwilĪania. Przeprowadzone badania wykazaáy, Īe wytworzone warstwy posiadają równieĪ wáaĞciwoĞci bakteriobójcze, co sprawdzono na czterech szczepach popularnych, szpitalnych bakterii: gronkowiec, salmonella, paáeczka jelitowa oraz paáeczka ropy báĊkitnej.
ObecnoĞü warstw dwutlenku tytanu na powierzchni ceramicznych páytek Ğciennych zwiĊksza 3-6 razy szybkoĞü likwidacji bakterii w stosunku do páytek bez tych warstw.
Sáowa kluczowe: TiO2, cienkie warstwy, magnetronowe rozpylanie jonowe, fotokataliza, zwilĪalnoĞü, sterylizacja

INFLUENCE OF DEPOSITION CONDITIONS OF TITANIA THIN FILMS BY MAGNETRON SPUTTERING ON
CATALYTIC, HYDROPHILIC AND BACTERICIDAL PROPERTIES OF THE LAYERS
As is generally known there are actually two distinct photo-induced phenomena in TiO2. The ¿rst is the well-known photocatalytic
phenomenon, which leads to the breakdown of organics, and the second, more recently discovered one involves high wettability. The latter
phenomenon has been termed “superhydrophilicity”. In this work, ¿lm parameters inÀuencing the photocatalytic activity and hydrophilicity
were investigated. To do that thin ¿lms of TiO2 were prepared by magnetron sputtering. Ethanol concentration versus time was measured
and reaction rates for the photocatalytic breakdown were calculated. Wettability conversion was analysed by the measurement of contact
angle as a function of UV illumination time. Contact angle decrease rate was also calculated. Antimicrobial activity of the ¿lms deposited
on conventionally produced ceramic wall tiles against Salmonella Enteritidis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli was determined. The results clearly indicated that the bactericidal action of UV radiation was much stronger on the surfaces of
tiles with TiO2 than on the tiles uncovered. In conclusion, the use of ceramic wall tiles coated with TiO2 ¿lms in hospitals, clinics, outpatient
clinics and doctors’ surgeries and veterinary clinics as well as in food processing industry, catering outlets, laboratories, and wherever UV
radiation is applied to disinfect the surface should greatly improve the ef¿ciency of disinfection and help to radically improve the hygienic
conditions prevailing in these areas.
Keywords: TiO2, Thin ¿lms, Magnetron sputtering, Photocatalysis, Wettability, Sterilization

1. Wprowadzenie
Dwutlenek tytanu, TiO2, wystĊpuje w trzech odmianach
polimor¿cznych: anataz, brukit i rutyl, i naleĪy do rodziny tlenków metali przejĞciowych. Surowcem do jego otrzymywania jest wystĊpujący w przyrodzie tytanian Īelazowy (ilmenit). Przemysáowe zainteresowanie dwutlenkiem tytanu pojawiáo siĊ na początku XX wieku w związku z koniecznoĞcią
zastąpienia toksycznych tlenków oáowiu stosowanych jako

biaáy barwnik w przemyĞle farb i lakierów. ĝwiatowa produkcja TiO2 przekracza aktualnie 4 miliony ton i jest w 51% zuĪywana jako biaáy pigment do farb, w 19% w produkcji tworzyw sztucznych i 17% w produkcji papieru. Pozostaáa czĊĞü
to zastosowania w produkcji ĪywnoĞci (miĊdzy innymi barwnik E-171), w wytwórstwie skóry, farmaceutyków i kosmetyków oraz innych pigmentów na bazie tytanianów takich jak
ZnTiO3 i ZrTiO4. Wspóáczesne zainteresowanie dwutlenkiem
tytanu rozpoczĊáo siĊ w latach siedemdziesiątych z chwilą
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odkrycia jego wáaĞciwoĞci indukowanych Ğwiatáem. WáaĞciwoĞci te wiąĪą siĊ z wielkoĞcią przerwy energetycznej pomiĊdzy pasmem walencyjnym i pasmem przewodnictwa (ang.
band gap) wynoszącą 3,05 eV dla rutylu i 3,26 eV dla anatazu. W wyniku absorbcji fotonów o energii wiĊkszej aniĪeli wymieniona przerwa energetyczna (promieniowanie UV),
elektrony pasma walencyjnego przechodzą do pasma przewodnictwa, zostawiając w paĞmie walencyjnym dziury elektronowe. Powstające pary, dziura-elektron, reagują z grupami hydroksylowymi lub cząsteczkami wody i z tlenem, wytwarzając rodniki o wáaĞciwoĞciach wybitnie utleniających i są
odpowiedzialne za wáaĞciwoĞci fotokatalityczne dwutlenku
tytanu prowadzące do rozkáadu wiĊkszoĞci związków organicznych do dwutlenku wĊgla i wody.
Zainteresowanie dwutlenkiem tytanu w ochronie Ğrodowiska zaczĊáo siĊ od momentu kiedy to w 1977 roku Frank
i Bard [1, 2], jako pierwsi, wykazali moĪliwoĞü zastosowania
TiO2 do rozkáadu cyjanków w wodzie. Szereg kolejnych publikacji wskazuje na wykorzystanie tej wáaĞciwoĞci TiO2 do
rozkáadu wĊglowodorów [4], aromatycznych związków organicznych [5], alkoholi [6], aldehydów i ketonów [7] oraz wielu
innych związków zanieczyszczających powietrze [8, 9] i odpadowe wody poprzemysáowe ze związków typu chlorofenoli i wysoce trujących dioksyn.
Drugą nadzwyczajną cechą TiO2 jest, indukowana promieniowaniem UV, hydro¿lnoĞü [3]. Zgodnie z proponowanym mechanizmem, elektrony i dziury elektronowe zachowują siĊ w nieco odmienny sposób niĪ ma to miejsce w przypadku fotokatalizy. Elektrony pasma przewodnictwa prowadzą do redukcji jonów Ti+4 do Ti+3, zaĞ dziury elektronowe
utleniają aniony tlenowe do wolnego tlenu. Powstające atomy tlenu są usuwane z powierzchni tlenku, pozostawiając
wakancje tlenowe, które w wyniku reakcji z cząsteczkami
wody absorbują na powierzchni grupy OH- odpowiedzialne,
jak siĊ uwaĪa, za jej hydro¿lnoĞü.
Kolejnym sposobem wykorzystania wáaĞciwoĞci dwutlenku tytanu moĪe byü fotokatalityczna sterylizacja pomieszczeĔ
szpitalnych i domowych. Na wáaĞciwoĞci bakteriobójcze dwutlenku tytanu wskazywaáy juĪ badania Sunada i wsp. [10].
Jak bowiem stwierdzono, bakterie E.coli są wyraĨnie intensywniej likwidowane na powierzchni páytki szklanej pokrytej warstwą TiO2 aniĪeli takiej samej páytki bez warstwy TiO2
w wyniku naĞwietlania obu tym samym promieniowaniem UV.
WáaĞciwoĞci fotokatalityczne posiada dwutlenek tytanu
w postaci proszkowej, stąd wiĊkszoĞü publikacji traktujących o konwencjonalnym sposobie oczyszczania wody z zanieczyszczeĔ związkami organicznymi, poprzez dodawanie
proszku TiO2 do roztworu. Ten sposób wykorzystania wymaga jednak mieszania podczas procesu, a nastĊpnie separacji po reakcji. Takie same wáaĞciwoĞci mają cienkie warstwy,
których zaletą jest áatwoĞü w stosowaniu i mobilnoĞü. Stąd
ich gáówne zastosowanie to oczyszczanie powietrza z lotnych związków organicznych.
Niniejsza praca jest czĊĞcią zakoĔczonego projektu rozwojowego, którego gáównym celem byáo opracowanie technologii wytwarzania cienkich warstw dwutlenku tytanu oraz
okreĞlenie czynników decydujących o aktywnoĞci fotokatalitycznej, wáaĞciwoĞciach hydro¿lnych i bakteriobójczych
tychĪe warstw na podáoĪach ceramicznych. W pracy skupiono siĊ na metodzie magnetronowego rozpylania jonowego
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(ang. magnetron sputtering), jednej z trzech metod stosowanych w projekcie.

2. Sposób przeprowadzenia eksperymentów
Cienkie warstwy dwutlenku wytwarzano metodą magnetronowego rozpylania jonowego. Stosowano dwojakiego rodzaju urządzenia: laboratoryjne, pracujące przy mocy 50 W,
i w wiĊkszej skali (Ulvac SBR-2306E, Japan), pozwalające
na osadzanie przy mocach od 200 do 900 W. W obu przypadkach wykorzystywano beztlenową plazmĊ argonową i tarcze (ang. target) ceramiczne, przygotowane z dwutlenku tytanu. W pierwszej fazie prac podáoĪe, na którym osadzano
warstwy, stanowiáy páytki ze szkáa bezsodowego, AP-45, dostarczane przez PGO (Niemcy), bądĨ páytki ze szkáa kwarcowego (Huta Szkáa Kwarcowego, OĪarów), a w fazie koĔcowej, ceramiczne páytki Ğcienne pokryte biaáym szkliwem
báyszczącym lub matowym, wytworzone przez Opoczno SA.
Warstwy charakteryzowano przy pomocy dyfrakcji rentgenowskiej (dyfraktometr Siemens D5000) i mikroskopii elektronowej (mikroskop skaningowy Leo 1530), a takĪe metodą poĞrednią przez pomiar wspóáczynnika zaáamania Ğwiatáa (spektrometr Varian Cary 500). Pomiary aktywnoĞci katalitycznej realizowano w oparciu o zbudowane specjalnie
w tym celu stanowisko [14]. Zgodnie z opracowaną procedurą, komorĊ procesową tego stanowiska najpierw odpompowywano, a nastĊpnie wypeániano atmosferą argonowo-tlenową (w stosunku 80:20 dla symulacji powietrza) do ciĞnienia
1,05·105 Pa. NastĊpnie do komory wprowadzano 3 l etanolu i mieszano przy pomocy wentylatora umieszczonego
na tylnej Ğciance stolika sáuĪącego do mocowania badanej
próbki. StĊĪenie etanolu w atmosferze gazowej komory monitorowano przy pomocy analizatora w postaci spektrometru
masowego (Pfeiffer Vacuum Omnistar). Warstwy dwutlenku tytanu na wybranych podáoĪach naĞwietlano promieniowaniem UV o dáugoĞci fali 365 nm przy uĪyciu 100 W lampy rtĊciowej. Temperatura podczas pomiaru byáa utrzymywana na staáym poziomie wynoszącym 313 K. NaĞwietlana powierzchnia warstwy miaáa wymiary 31 mm x 25 mm.
Z krzywych zmian koncentracji etanolu w funkcji czasu naĞwietlania UV obliczano szybkoĞü reakcji rozkáadu katalitycznego etanolu. Obliczone wartoĞci sáuĪyáy do oceny aktywnoĞci katalitycznej warstw.
Dla wyjaĞnienia obserwowanych zmian aktywnoĞci katalitycznej w funkcji okreĞlonych czynników technologicznych
wybrane warstwy poddano badaniom metodą spektroskopii
stanów przejĞciowych indukowanych Ğwiatáem (ang. photoinduced transient spectroscopy, PITS). W tym celu na próbki
warstw o wymiarach 4 mm x 7 mm nanoszono kontakty Cr/
Au o gruboĞci 20 nm o wymiarach 2,1 mm x 2,1 mm, po czym
poddawano pomiarom fotoprądu wzbudzonego impulsem UV
emitowanym przez laser póáprzewodnikowy (Ȝ = 375 nm).
Kąty zwilĪania warstw dwutlenku tytanu przez wodĊ mierzono przy pomocy profesjonalnego stanowiska ¿rmy Kruss
(Niemcy). W urządzeniu tym ksztaát kropli wody osadzonej na
powierzchni fotokatalitycznej warstwy byá najpierw rejestrowany przy pomocy kamery telewizyjnej, a nastepnie analizowany przez odpowiedni program komputerowy w celu dopasowania ksztaátu kropli odpowiednią krzywą matematyczną. W wyniku tej analizy uzyskiwano wartoĞci kątów zwilĪania testowanego podáoĪa przez kroplĊ o objĊtoĞci 5 l. Kro-
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ple stawiano w sposób powtarzalny z wybranej wysokoĞci
dziĊki automatycznemu mechanizmowi sterowanemu komputerowo. Podobnie komputerowo dobierano objĊtoĞü stawianej kropli wody. We wszystkich pomiarach kąta zwilĪania stosowano naĞwietlanie promieniowaniem UV (365 nm)
z lampy (Bene¿t, Polska) zawierającej dwa jarzniki o mocy
8 W kaĪdy. Dla kaĪdego przypadku wykonywano 20 pomiarów kąta zwilĪania, z czego obliczano Ğrednią i odchylenie
standardowe. Podobnie jak w przypadku aktywnoĞci katalitycznej, z krzywych zmian kąta zwilĪania w funkcji czasu naĞwietlania promieniowaniem UV obliczano szybkoĞci spadku kąta zwilĪania.
Badania wáaĞciwoĞci bakteriobójczych warstw dwutlenku tytanu osadzonych na ceramicznych páytkach Ğciennych
Opoczno wykonano w dwóch instytucjach: w Katedrze Higieny ĩywnoĞci i Zdrowia Publicznego Wydziaáu Medecyny
Weterynaryjnej SGGW w Warszawie i Instytucie Immunologii i Terapii DoĞwiadczalnej PAN we Wrocáawiu [14]. W badaniach wykorzystano cztery szczepy bakterii testowych:
Salmonella Enteretidis, Staphylococcus Aureus (gronkowiec záocisty), Pseudomonas Auriginosa (paáeczka ropy báĊkitnej) i Escherichia Coli (paáeczka jelitowa). Przy doborze
bakterii testowych kierowano siĊ ich znaczeniem w etiologii
zatruü i zakaĪeĔ pokarmowych, czĊstotliwoĞcią wystĊpowania w produktach spoĪywczych pochodzenia zwierzĊcego oraz chorobotwórczoĞcią w przypadku ludzi i zwierząt.
Stosowane kultury bakteryjne namnaĪano do gĊstoĞci ok.
2,5·108 jtk/ml, po czym podawano objĊtoĞciowo na uprzednio wyjaáowione powierzchnie badanych warstw. NastĊpnie
páytki z naniesioną zawiesiną bakteryjną eksponowano na
dziaáanie promieniowania UV. BezpoĞrednio po ekspozycji
na promienie UV z powierzchni kaĪdej páytki ceramicznej
zbierano zawiesinĊ bakteryjną, obliczano liczbĊ pozostaáych Īywych bakterii, a dokáadniej mówiąc liczbĊ jednostek
tworzących kolonie, a uzyskane wyniki przedstawiano w postaci logarytmicznej. Dla porównania podobnym badaniom
poddano páytki bez naniesionej warstwy dwutlenku tytanu.

3. Wyniki i ich dyskusja
Cienkie warstwy TiO2 osadzone metodą rozpylania jonowego przy niskich mocach (50 W), niezaleĪnie od ciĞnienia
osadzania, są przezroczyste i rentgenowsko bezpostaciowe. CiĞnienie w komorze osadzania wywiera jednak istotny

Rys. 1. Wspóáczynnik zaáamania, n, warstw TiO2 w funkcji ciĞnienia osadzania.
Fig. 1. Refractive index, n, of as received TiO2 thin ¿lms as a function
of deposition pressure.

a)

b)
Rys. 2. Powierzchnia (a) i przeáam (b) ĞwieĪo otrzymanej, cienkiej
warstwy TiO2, przygotowanej przy ciĞnieniu 4,4 Pa.
Fig. 2. Surface (a) and cross-section (b) of as received TiO2 thin
¿lm prepared at 4.4 Pa.

wpáyw na mikrostrukturĊ wytworzonych warstw. Jak widaü
z Rys. 1, wspóáczynnik zaáamania Ğwiatáa (przy Ȝ = 550 nm)
spada ze wzrostem ciĞnienia osadzania, co wskazuje, Īe
ze wzrostem ciĞnienia maleje gĊstoĞü warstwy dwutlenku
tytanu. Dzieje siĊ to zgodnie z ogólną tendencją obserwowaną w przypadku magnetronowego rozpylania jonowego,
Īe przy niĪszych ciĞnieniach ma miejsce niĪsza jonizacja
argonu i niĪsze szybkoĞci osadzania sprzyjające tworzeniu warstw o wyĪszych gĊstoĞciach. Przy wyĪszych ciĞnieniach maleje Ğrednia droga swobodna, co podwyĪsza rozpraszanie wybijanych cząstek i powoduje, Īe mniejsza ich
iloĞü dociera do podáoĪa. Wzrastają takĪe procesy resputteringowe prowadzące do tworzenia siĊ bardziej porowatych
warstw o niĪszej gĊstoĞci. Obserwacje mikroskopowe potwierdzają wczeĞniejsze pomiary optyczne.
ZdjĊcie powierzchni warstwy przygotowanej przy wyĪszym ciĞnieniu wynoszącym 4,4 Pa (Rys. 2a) wskazuje na
znaczną iloĞü nanoporów pomiĊdzy ziarnami dwutlenku tytanu. Jak widaü ze zdjĊcia przeáamu (Rys. 2b), mikrostruktura warstwy ma charakter kolumnowy. WzdáuĪ kolumn widoczne są pory biegnące od podáoĪa do powierzchni warstwy, co w sposób oczywisty podwyĪsza jej powierzchniĊ
wáaĞciwą. KaĪda kolumna skáada siĊ z szeregu nanoziaren. Mikrostruktura warstw przygotowanych przy niĪszych
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a)

Rys. 4. Dyfraktogramy warstw dwutlenku tytanu otrzymanych przy
ciĞnieniu 0,46 Pa w funkcji temperatury wygrzewania.
Fig. 4. X-ray patterns of TiO2 thin ¿lms obtained at 0.46 Pa as a function of annealing temperature.

sienie ciĞnienia napylania do 4,4 Pa nie zmienia sposobu
krystalizacji anatazu. Jak wskazuje Rys. 6, linia (004) pozostaje, podobnie jak w przypadku ciĞnienia 1,4 Pa, linią dominującą; wzrasta jedynie temperatura początku krystalizacji anatazu. Dane te oznaczają, Īe krystalogra¿czna orientacja warstw jest kontrolowana przez warunki osadzania (ciĞnienie osadzania), a nie przez temperaturĊ wygrzewania.
Z uzyskanych wyników pomiaru zmian koncentracji etanolu i kąta zwilĪania w funkcji czasu naĞwietlania promieniowaniem UV, przez wykreĞlanie stycznych do krzywych, obliczono odpowiednio szybkoĞci fotokatalitycznego rozkáadu

b)
Rys. 3. Powierzchnia (a) i przeáam (b) ĞwieĪo otrzymanej, cienkiej
warstwy TiO2, przygotowanej przy ciĞnieniu 0,46 Pa.
Fig. 3. Surface (a) and cross-section (b) of as received TiO2 thin
¿lm prepared at 0.46 Pa.

ciĞnieniach, np. 0,46 Pa, jest równieĪ kolumnowa (Rys. 3b),
ale ich powierzchnia oraz przeáam (Rys. 3a i 3b) wyglądają na nieporowate.
Wygrzewanie warstw nie zmienia generalnego charakteru mikrostruktury warstw. W wyniku wygrzewania w temperaturze 673 K wyraĨnie wzrasta Ğrednica kolumn i wielkoĞü ziaren bĊdących ich skáadowymi.
Wygrzewanie zmienia natomiast strukturĊ warstw. Początkowo rentgenowsko bezpostaciowe warstwy, w temperaturach wygrzewania (573-773) K, wyraĨnie krystalizują
w postaci anatazu. Podobnie jak w przypadku mikrostruktury, ciĞnienie osadzania determinuje sposób krystalizacji
anatazu. Dyfraktogramy warstw otrzymanych przy ciĞnieniu
0,46 Pa (Rys. 4) wskazują, Īe temperatura początku krystalizacji anatazu to 573 K, zaĞ linią dominującą jest linia (101),
tak jak to ma miejsce w przypadku diagramu proszkowego.
Oznacza to, iĪ w przypadku warstw przygotowanych przy niskim ciĞnieniu brak jest jakiegokolwiek uprzywilejowanego
uáoĪenia páaszczyzn krystalogra¿cznych.
PodwyĪszenie ciĞnienia napylania do 1,4 Pa powoduje, Īe caákowicie zmienia siĊ sposób krystalizacji anatazu
(Rys. 5). Jak moĪna zauwaĪyü dominującą linią staje siĊ linia
(004), co Ğwiadczy o uprzywilejowanym uáoĪeniu tej páaszczyzny równolegle do powierzchni warstwy. Dalsze podnie-
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Rys. 5. Dyfraktogramy warstw dwutlenku tytanu otrzymanych przy
ciĞnieniu 1,4 Pa w funkcji temperatury wygrzewania.
Fig. 5. X-ray patterns of TiO2 thin ¿lms obtained at 1.4 Pa as a function of annealing temperature.

Rys. 6. Dyfraktogramy warstw dwutlenku tytanu otrzymanych przy
ciĞnieniu 4,4 Pa w funkcji temperatury wygrzewania.
Fig. 6. X-ray Patterns of TiO2 thin ¿lms obtained at 4.4 Pa as a function of annealing temperature.
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Rys. 7. SzybkoĞü reakcji fotokatalitycznego rozkáadu etanolu jako
funkcja temperatury wygrzewania warstwy i ciĞnienia osadzania.
Fig. 7. Reaction rate as a function of annealing temperature and
deposition pressure.

Rys. 8. SzybkoĞü spadku kąta zwilĪania jako funkcja temperatury
wygrzewania warstwy i ciĞnienia osadzania.
Fig. 8. Rate of water contact angle decrease as a function of annealing temperature and deposition pressure.

etanolu (Rys. 7) i szybkoĞci spadku kąta zwilĪania (Rys. 8)
jako funkcje temperatury wygrzewania.
Jak widaü, zmiany obu szybkoĞci moĪna podzieliü na
dwa obszary: pierwszy, przed krystalizacją anatazu, pomiĊdzy temperaturą pokojową i temperaturą 533 K, i drugi, po
krystalizacji anatazu, od 533 K wzwyĪ. W obu obszarach
czynnikiem decydującym o wáaĞciwoĞciach indukowanych
Ğwiatáem jest ciĞnienie osadzania.
Logiczne wyjaĞnienie wpáywu ciĞnienia osadzania wydaje siĊ przynosiü publikacja M. Yamagishi i wsp. [11]. Autorzy ci podobne zmiany wáaĞciwoĞci warstw dwutlenku tytanu z ciĞnieniem osadzania zaobserwowali w przypadku
metody reaktywnego, magnetronowego rozpylania jonowego z uĪyciem metalicznego tytanu jako tarczy (Rys. 9). Jak
widaü, kąt zwilĪania warstw otrzymanych przy ciĞnieniu osadzania 3,0 Pa jest zdecydowanie niĪszy aniĪeli kąt zwilĪania warstw dla ciĞnieĔ 1,0 i 0,3 Pa (Rys. 9a). Podobnie jest
z aktywnoĞcią katalityczną. SzybkoĞü rozkáadu báĊkitu metylowego przez warstwy osadzone przy ciĞnieniu 0,3 Pa jest
bardzo niska w porównaniu z szybkoĞcią rozkáadu zmierzoną w przypadku warstw osadzonych przy 3,0 Pa.

Obserwowaną degradacjĊ aktywnoĞci katalitycznej autorzy korelują z procesami transportu cząstek o wysokich energiach podczas osadzania w warunkach rozpylania jonowego. W przypadku niskich ciĞnieĔ osadzania, warstwy wykazują niską aktywnoĞü katalityczną z powodu generowania
poziomów defektowych powstających w wyniku bombardowania powierzchni rosnącej warstwy cząstkami o wysokiej
energii. Wymienione poziomy defektowe, zdaniem autorów,
stanowią centra rekombinacji par dziura-elektron indukowanych promieniowaniem UV i obniĪają ich czas Īycia. Na dowód powyĪszej tezy przytaczają wyniki pomiarów intensywnoĞci emisji fotoelektronów oznaczanych metodą UV photoelectron spectroscopy (Rys. 10) oraz obliczone przeciĊtne energie kinetyczne cząstek Aro i O- obecnych w plaĨmie
i bombardujących rosnącą warstwĊ (Rys. 11).
Jak widaü z Rys. 10, warstwy TiO2 charakteryzujące siĊ
wysoką aktywnoĞcią katalityczną wykazują znacznie niĪszą
intensywnoĞü emisji fotoelektronów i wyĪszą wartoĞü funkcji pracy w przeciwieĔstwie do warstw o prawie zerowej aktywnoĞci, gdzie zaobserwowano znacznie wyĪszą intensywnoĞü emisji. Wysoka intensywnoĞü emisji wskazuje bowiem,
Īe są generowane poziomy defektowe pomiĊdzy poziomem
Fermiego i pasmem walencyjnym, mogące stanowiü centra rekombinacji dziur i elektronów. Kim i wsp. [12] wykazaá,
Īe nieznacznie zredukowane warstwy TiO2-x posiadają wiele poziomów poĞrednich w przerwie energetycznej z powodu obecnoĞci wakancji tlenowych. Zajmujący siĊ zaĞ elektronową strukturą anatazu Takeda i wsp. [13] stwierdziá, Īe
usuniĊcie pojedynczego atomu tlenu z doskonaáego krysztaáu anatazu nie powoduje pojawiania siĊ nowych poziomów
energetycznych w Ğrodku przerwy, natomiast nowe poziomy
energetyczne bĊdą siĊ pojawiaü w przypadku par wakancji
tlenowych. Warstwy dwutlenku tytanu o niskiej aktywnoĞci
katalitycznej przygotowane przy niskich ciĞnieniach mogą
zatem posiadaü takie poziomy defektowe prowadzące do
wzrostu iloĞci centrów rekombinacji.
Jak wspomniano, Yamagishi i wsp. [11] obliczyli Ğrednie energie kinetyczne cząstek Aro i O- obecnych w plaĨmie
podczas osadzania warstw TiO2. Jak widaü z Rys. 11 kinetyczna energia obu typów cząstek pozostaje prawie na poziomie zerowym przy ciĞnieniach wyĪszych niĪ 3,0 Pa, co
sprawia, Īe nie ma bombardowania warstwy przez te cząstki
podczas jej wzrostu. Wyniki te korespondują z zaleĪnoĞcią
aktywnoĞci katalitycznej od ciĞnienia osadzania i pomiarami intensywnoĞci emisji fotoelektronów. Warstwy osadzone
przy niĪszych ciĞnieniach mają niską aktywnoĞü katalityczną, co moĪe byü wynikiem uszkodzeĔ powierzchni wzrastającej warstwy spowodowanych bombardowaniem przez
cząstki o wysokiej energii.
Dla sprawdzenia tez stawianych przez Yamagishi i wsp.
[11] warstwy wytworzone w niniejszym projekcie poddano
badaniom metodą photoinduced transient spectroscopy PITS
dostĊpną w ITME. W tym celu z warstw przygotowanych przy
ciĞnieniu 4,4 Pa lub 0,46 Pa i wygrzewanych w temperaturze 673 K, a zatem o najwyĪszej i najniĪszej aktywnoĞci katalitycznej, wyciĊto próbki o wymiarach 4 mm x 7 mm, naniesiono dwa kontakty o wymiarach 2,1 mm x 2,1 mm z naparowanych warstw Cr/Au o gruboĞci 20 nm, a nastĊpnie
poddano pomiarom fotoprądu wzbudzonego impulsem UV
emitowanym przez póáprzewodnikowy laser przy Ȝ = 375 nm.
Uzyskane wyniki zestawiono na Rys. 12. Jak widaü fotoprąd
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a)
Rys. 10. Pierwiastek kwadratowy z intensywnoĞci emisjii fotoelektronów w funkcji energii fotonów naĞwietlajacych warstwy TiO2 przygotowane przy ciĞnieniach 0,3, 1,0 i 3,0 Pa [11].
Fig. 10. The square root of the photoelectron emission as a function of the irradiated photon energy for the TiO2 ¿lms deposited at
pressures of 0.3, 1.0 and 3.0 Pa [11].

b)

c)
Rys. 9. Kąt zwilĪania (a), koncentracja aldehydu octowego (b) i zmiany absorpcji przy Ȝ = 580 nm dla báĊkitu metylowego (c) naáoĪonego na powierzchniĊ warstwy dwutlenku tytanu w funkcji czasu naĞwietlania promieniowaniem UV w przypadku warstw osadzonych
przy ciĞnieniach 0,3, 1,0 i 3,0 Pa [11].
Fig. 9. Water contact angle (a), CH3CHO concentration (b) and variation in absorbance at 580 nm of MB coated on the ¿lm surface
(c) as a function of the UV illumination time for the TiO2 ¿lms deposited at pressures of 0.3, 1.0 and 3.0 Pa [11].

zmierzony w warstwie osadzonej przy ciĞnieniu 4,4 Pa jest
prawie trzy rzĊdy wiĊkszy aniĪeli w warstwie przygotowanej przy ciĞnieniu 0,46 Pa, co w peáni koreluje z aktywnoĞcią katalityczną obu warstw. Mierzony fotoprąd jest funkcją
zarówno iloĞci noĞników, jak i ich ĪywotnoĞci (czasu Īycia).
WyraĨnie niĪsza jego wartoĞü w przypadku warstwy przy-
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gotowanej przy niĪszym ciĞnieniu jest wynikiem prawdopodobnie krótkiego czasu Īycia par dziura-elektron z powodu
ich szybkiej rekombinacji w centrach rekombinacji powstających zgodnie z tezą Yamagishi i wsp. [11] podczas bombardowania rosnącej warstwy przez cząstki o wysokiej energii.
IloĞü bowiem par dziura-elektron wzbudzanych impulsem UV
jest najprawdopodobniej podobna w przypadku obu typów
warstw (choü tego nie jesteĞmy pewni), a na pewno nie tak
kraĔcowo róĪna, jak to widaü ze zmierzonych wartoĞci fotoprądu czy aktywnoĞci katalitycznej.
Zatem obecnoĞü zwiĊkszonej iloĞci miejsc rekombinacji
par dziura-elektron w warstwach osadzonych przy ciĞnieniu
0,46 Pa wydaje siĊ byü kluczową, jeĞli chodzi o przyczyny
ich niĪszej aktywnoĞci katalitycznej, a nie inny sposób krystalizacji anatazu czy niĪsza porowatoĞü miĊdzykolumnowa,
jak to ma miejsce w przypadku ciĞnienia 4,4 Pa. Choü porowatoĞü miĊdzykolumnowa ma zapewne wpáyw na wielkoĞü
powierzchni aktywnej, na której generowane są pary dziura-elektron, a tym samym na iloĞü powstających par. Warto tu przypomnieü, Īe diagram rentgenowski warstwy przygotowanej przy ciĞnieniu 0,46 Pa jest typowym diagramem,
jak dla próbki proszkowej, gdzie linia (101) jest dominującą.
Jak to zostaáo wykazane w projekcie rozwojowym [14], warstwy przygotowane metodami chemicznymi (APCVD i SPD),
bez udziaáu cząstek o wysokich energiach, krystalizują równieĪ w sposób podobny do diagramu proszkowego i charakteryzują siĊ aktywnoĞcią katalityczną nieco niĪszą, choü
bardzo zbliĪoną do warstw przygotowanych przy wyĪszych
ciĞnieniach metodami rozpylania jonowego, co potwierdzaáoby tezĊ o wpáywie ciĞnienia osadzania postawioną przez
Yamagishi i umniejsza rolĊ sposobu krystalizacji anatazu.
Jak wykazano, sposób krystalizacji anatazu jest zaleĪny od
ciĞnienia osadzania, a tym samym od energii cząstek wybijanych z targetu. Nie moĪna tu wykluczyü wpáywu defektowania powodowanego bombardowaniem rosnącej warstwy przez cząstki o wysokich energiach na sposób krystalizacji anatazu.
PodwyĪszenie mocy osadzania powyĪej 100 W przy
zachowaniu staáego ciĞnienia sprawia, Īe otrzymane war-
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a)
Rys. 12. Pomiary wielkoĞci fotoprądu wzbudzanego impulsem UV
emitowanym laserem póáprzewodnikowym przy Ȝ = 375 nm metodą PITS; próbka nr. 1 – warstwa TiO2 przygotowana przy ciĞnieniu
osadzania 4,4 Pa, próbka nr. 3 – warstwa przygotowana przy ciĞnieniu 0,46 Pa; obie wczeĞniej poddane wygrzewaniu w temperaturze 673 K.
Fig. 12. Photocurrent amplitude volume induced by laser impuls at
375 nm measured by the PITS method; sample nr. 1 represents thin
¿lm prepared at 4.4 Pa, sample nr. 3 represents thin ¿lm prepared
at 0.46 Pa, both samples earlier annealed at 673 K.
1600

R

b)
Rys. 11. Obliczone przeciĊtne energie kinetyczne cząstek Aro i Oprzyspieszanych na katodzie, uderzających w powierzchniĊ rosnącej warstwy w funkcji ciĞnienia osadzania. SprĊĪyste zderzenia rozwaĪano dla mieszaniny gazowej: a) 70% Ar i b) 30% O2 [11].
Fig. 11. The calculated average kinetic energies of Ar neutrals (Aro)
recoiled at the target and negative oxygen ions (O-) accelerated in
the cathode sheath, reaching the growing ¿lm surface as a function
of deposition pressure. Elastic collisions are assumed in the gas mixture of: a) 70% Ar, b) 30% O2 [11].
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stwy są krystaliczne. Jak siĊ okazaáo jednak, skáad fazowy
warstw jest zaleĪny od odlegáoĞci pomiĊdzy tarczą i podáoĪem (Rys. 13).
Przy odlegáoĞci równej 7,5 cm warstwa skáada siĊ wyáącznie z rutylu. W miarĊ przybliĪania targetu do podáoĪa
ubywa rutylu na korzyĞü anatazu, by przy odlegáoĞci równej
1,9 cm obecny byá juĪ tylko anataz. Diagram fazowy warstwy osadzonej przy odlegáoĞci 1,9 cm pokazuje, Īe dominującym jest pik (004), co wskazuje na teksturowanie warstwy, jednak znaczącą intensywnoĞü zachowuje nadal pik
(101). Jest tu pewne podobieĔstwo do diagramów warstw
osadzanych techniką magnetronowego rozpylania jonowego przy ciĞnieniu 4,4 Pa i mocy 50 W. Tam jednak piku (101)
w ogóle nie byáo. Wygrzewanie nie zmienia juĪ skáadu fazowego warstw. Opisana wyĪej zmiana skáadu fazowego
dwutlenku tytanu z odlegáoĞcią tarczy od podáoĪa przekáada
siĊ na jego zdolnoĞü do rozkáadu fotokatalitycznego etanolu (Rys. 14). W miarĊ ubywania rutylu, a jednoczeĞnie przybywania anatazu w skáadzie warstwy, silnie wzrasta aktywnoĞü katalityczna, osiągając przy odlegáoĞci 1,9 cm wartoĞü
okoáo 6 ppm/min, najwyĪszą jaką udaáo siĊ uzyskaü w niniejszej pracy. Uzyskane wyniki wskazują, Īe w zastosowa-
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Rys. 13. Zmiany skáadu fazowego warstw dwutlenku tytanu osadzonych przy ciĞnieniu 3,4 Pa i mocy 350 W wraz z odlegáoĞcią
tarczy od podáoĪa.
Fig. 13. Changes of phase content of TiO2 thin ¿lms deposited at
3.4 Pa and 350 W as a function of target-substrate distance.

niach katalitycznych obecnoĞü rutylu w warstwie jest wielce niepoĪądana. Obserwacje powyĪsze moĪna spróbowaü
zinterpretowaü w nastĊpujący sposób. Przy staáym ciĞnieniu osadzania opisywanych próbek staáą jest droga swobodna cząstek wybijanych z tarczy, czyli droga od zderzenia do
zderzenia. Zatem, gdy wzrasta odlegáoĞü tarczy od podáoĪa wzrasta iloĞü zderzeĔ, a tym samym maleje energia cząstek. Oznacza to, Īe w przypadku mniejszej odlegáoĞci tarczy cząstki winny posiadaü wyĪszą energiĊ aniĪeli te same
cząstki przy wiĊkszej odlegáoĞci. RóĪnice w energii cząstek
budujących warstwĊ na podáoĪu mogą byü przyczyną zmian
w jej skáadzie fazowym.
Próbki warstw przygotowanych przy odlegáoĞci 1,9 cm
(próbka nr 4) i 7,5 cm (próbka nr 7) poddano pomiarom fotoprądu wzbudzanego impulsem laserowym przy pomocy
metody PITS (photoinduced transient spectroscopy). Jak
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Rys. 14. Zmiany aktywnoĞci katalitycznej warstwy dwutlenku tytanu osadzonej przy ciĞnieniu 3,4 Pa i mocy 350 W wraz z odlegáoĞcią tarczy od podáoĪa.
Fig. 14. Changes of photocatalytic activity of TiO2 ¿lms deposited at
3.4 Pa and 350 W as a function of target-substrate distance.

Rys. 15. Wyniki pomiarów fotoprądu metodą PITS w próbkach
warstw przygotowanych przy ciĞnieniu 3,4 Pa i mocy 350 W przy odlegáoĞci tarczy od podáoĪa 1,9 cm (próbka nr 4) i 7,5 cm (próbka nr 7).
Fig. 15. Photocurrent amplitude volume induced by laser impulse
at 375 nm measured by the PITS method in thin ¿lms prepared at
3.4 Pa and 350 W at target-substrate distances of 1.9 cm (sample
nr 4) and 7.5 cm (sample nr 7).

widaü (Rys. 15), próbka o najwyĪszej aktywnoĞci katalitycznej charakteryzuje siĊ bez maáa 2,5 rzĊdu wiĊkszym fotoprądem aniĪeli próbka o najniĪszej aktywnoĞci. WielkoĞü fotoprądu jest funkcją iloĞci noĞników prądu (elektronów i dziur
wzbudzanych impulsem UV) i ich ĪywotnoĞci (czasu Īycia).
Zatem w próbce przygotowanej przy najmniejszej odlegáoĞci targetu od podáoĪa, zawierającej tylko anataz w swoim
skáadzie, promieniowanie UV wzbudza bądĨ wiĊkszą iloĞü
par dziura-elektron, bądĨ mają one dáuĪszy czas Īycia dziĊki mniejszej iloĞci defektów stanowiących miejsca ich rekombinacji, co w sumie przekáada siĊ na jej wyĪszą aktywnoĞü katalityczną.
ZaleĪnoĞci od odlegáoĞci tarczy od podáoĪa, a zatem
i od udziaáu rutylu w skáadzie fazowym warstwy, nie wykazuje zwilĪalnoĞü warstw. NiezaleĪnie od odlegáoĞci tarczy
od podáoĪa, warstwy charakteryzują siĊ kolumnowym wzrostem (Rys. 16). Ze zmniejszaniem siĊ tej odlegáoĞci obserwuje siĊ wzrost Ğrednicy kolumn.
Warstwy dwutlenku tytanu osadzono równieĪ na páytkach ceramicznych Ğciennych z biaáym szkliwem matowym
i báyszczącym produkcji Opoczno SA. Wyniki aktywnoĞci
katalitycznej warstw osadzonych na tych páytkach zestawiono w Tabeli 1.
Zgodnie z oczekiwaniami, po naáoĪeniu warstw dwutlenku tytanu obserwuje siĊ równieĪ bardzo duĪą zmianĊ zwilĪalnoĞci páytek przez wodĊ (Rys. 17).
Obserwowane wáaĞciwoĞci powierzchni páytek Ğciennych wiąĪą siĊ z poĪądanym skáadem fazowym naniesionej warstwy dwutlenku tytanu. Pomiary rentgenowskie pokazane na Rys. 18 wskazują, Īe warstwa ta na páytce po-

krytej szkliwem báyszczącym skáada siĊ tylko z anatazu. Widoczne są piki (101) i (004) o podobnej intensywnoĞci. IntensywnoĞü obu pików wzrasta ze zmniejszaniem siĊ odlegáoĞci targetu od podáoĪa. Pozostaáe piki naleĪą do skáadników krystalicznych szkliwa. Podobne obserwacje dotyczą
páytek ze szkliwem matowym.
Dla oceny wáaĞciwoĞci bakteriobójczych warstw dwutlenku tytanu naniesionych na páytki ceramiczne Opoczno SA wykonane zostaáy testy na czterech hodowlach bakterii: Salmonella Enteritidis, Staphylococcus aureus - gronkowiec záocisty, Pseudomonas aeruginosa - paáeczka ropy báĊkitnej oraz
Escherichia coli - paáeczka jelitowa [14]. Drobnoustroje te są
czĊstą przyczyną groĨnych zakaĪeĔ szpitalnych – z powodu ich opornoĞci na liczne antybiotyki i Ğrodki dezynfekcyjne – oraz zakaĪeĔ pokarmowych. Warstwy naniesiono na
páytki w warunkach zapewniających maksimum ich wáaĞciwoĞci katalitycznych.
Uzyskane wyniki w postaci zmian logarytmu ze Ğredniej
liczby Īywych bakterii na powierzchni páytek pokrytych warstwami dwutlenku tytanu oraz kontrolnych páytek nie pokrytych powáokami fotokatalitycznymi w funkcji czasu naĞwietlania promieniowaniem UV zestawiono w Tabelach 2 i 3.
Uzyskane wyniki wyraĨnie wskazują, Īe dziaáanie bakteriobójcze promieniowania UV o dáugoĞci fali 253,7 nm w stosunku do Salmonella Enteritidis i Staphylococcus aureus jest
znacznie silniejsze na powierzchniach pokrytych TiO2 niĪ

Tabela 1. SzybkoĞü reakcji rozkáadu etanolu warstw dwutlenku tytanu osadzonych na páytkach Ğciennych Opoczno SA biaáych, báyszczących i matowych w funkcji mocy osadzania i odlegáoĞci tarczy od podáoĪa.
Table 1. Reaction rate of ethanol degradation for TiO2 thin ¿lms deposited on white ceramic tiles shiny and matt produced by Opoczno SA
as a function of target-substrate distance.

Szkliwo báyszczące
Moc osadzania [W]

Szkliwo matowe

OdlegáoĞü tarczy od podáoĪa [cm]
3,3

2,6

OdlegáoĞü tarczy od podáoĪa [cm]

1,9

3,3

SzybkoĞü rozkáadu [ppm/min]

18

2,6

1,9

SzybkoĞü rozkáadu [ppm/min]

500

4,32

4,52

5,65

4,52

5,18

5,13

350

4,58

5,14

6,08

4,71

4,60

5,00
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a)

b)

c)

d)

Rys. 16. ZdjĊcia mikrostruktury przeáamów warstw dwutlenku tytanu przygotowanych przy ciĞnieniu osadzania 3,4 Pa i mocy 350 W w funkcji odlegáoĞci tarczy od podáoĪa: a) 1,9 cm, b) 3,3 cm, c) 4,5 cm i d) 7,5 cm.
Fig. 16. Microstructures of fractures of as received TiO2 thin ¿lm prepared at 3.4 Pa and 350 W as a function of target-substrate distance.

a)

b)

Rys. 17. Kąt zwilĪania w ukáadach woda - páytki ceramiczne ze szkliwem báyszczącym: a) páytki niepokrywane dwutlenkiem tytanu i b) páytki pokryte dwutlenkiem tytanu metodą rozpylania jonowego przy ciĞnieniu 3,4 Pa i mocy 350 W przy odlegáoĞci tarczy od podáoĪa równej
1,9 cm w funkcji czasu naĞwietlania promieniowaniem UV.
Fig. 17. Water contact angle for shiny ceramic tiles as a function of UV irradiation time: a) tiles uncovered and b) tiles with TiO2 thin ¿lm
prepared by magnetron sputtering at 3.4 Pa, 350 W and 1.9 cm target-substrate distance.

na powierzchni niepokrytej tym związkiem. Po dwuminutowej ekspozycji na promieniowanie UV dochodziáo bowiem
do zmniejszenia siĊ liczby paáeczek Salmonella umieszczonych na powierzchniach fotokatalitycznych Ğrednio o 6,9 jednostek logarytmicznych. W przypadku Staphylococcus au-

reus redukcja ta wynosiáa Ğrednio 6,6 jednostek logarytmicznych. Na powierzchni páytek niepokrytych TiO2 redukcja liczby salmonelli wynosiáa Ğrednio 2,1, a gronkowców 1,9 jednostek logarytmicznych.
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Rys. 18. Dyfraktogramy rentgenowskie powierzchni páytek pokrytych szkliwem báyszczącym i warstwą dwutlenku osadzonego metodą rozpylania jonowego przy ciĞnieniu 3,4 Pa i mocy 350 W w funkcji odlegáoĞci tarczy od podáoĪa.
Fig. 18. X-ray diffraction patterns of shiny ceramic tiles covered
with TiO2 thin ¿lms prepared at 3.4 Pa and 350 W as a function of
target-substrate distance.

Podobnie pomyĞlne wyniki uzyskano w przypadku bakterii Pseudomonas aeruginosa oraz Escherichia coli. Po trzyminutowej ekspozycji na promieniowanie UV liczba paáeczek
Pseudomonas umieszczonych na powierzchniach pokrytych

dwutlenkiem tytanu zmniejszyáa siĊ Ğrednio o 5,96 jednostek
logarytmicznych. Na powierzchni nie pokrytej TiO2 redukcja
liczby tych bakterii wynosiáa Ğrednio 4,47 jednostek logarytmicznych. Te same liczby w przypadku paáeczek Escherichia
wynosiáy odpowiednio 6,24 i 4,22 jednostek.
Za gáówną przyczynĊ zabijania bakterii w procesach fotokatalizy uwaĪa siĊ utlenianie wielonienasyconych fosfolipidów wchodzących w skáad báony komórkowej, w wyniku czego upoĞledzone zostają jej funkcje, a szczególnie procesy
oddechowe, co jest zwykle bezpoĞrednią przyczyną Ğmierci komórki [15]. Zastosowane w niniejszych badaniach promieniowanie UV o dáugoĞci fali ok. 254 nm, wykorzystywane w typowych lampach bakteriobójczych, posiada znacznie wyĪszą energiĊ i w związku z tym zdolnoĞü uszkadzania bakteryjnego DNA w wyniku wytwarzania dimerów pirymidynowych [16].
Poáączeniem obu wymienionych mechanizmów wytáumaczyü moĪna wyjątkowo wysoki zakres redukcji liczby drobnoustrojów testowych na powierzchniach fotokatalitycznych
obserwowany w przeprowadzonych badaniach.
Uzyskane wyniki badaĔ upowaĪniają do stwierdzenia,
Īe zastosowanie páytek ceramicznych pokrytych warstwami TiO2 w szpitalach, klinikach, przychodniach i gabinetach
lekarskich oraz weterynaryjnych, jak równieĪ w zakáadach
przemysáu spoĪywczego, punktach Īywienia zbiorowego, laboratoriach i wszĊdzie tam, gdzie wykorzystuje siĊ wáaĞci-

Tabela 2. Wpáyw promieniowania ultra¿oletowego na logarytm z liczby bakterii Salmonella Enteritidis ATCC 13076 oraz Staphylococcus
aureus ATCC 25923 na powierzchni páytek Ğciennych.
Table 2. Effects of UV irradiation on logarithm number of Salmonella Enteritidis and Staphylococcus aureus on the surface of ceramic tiles.

Rodzaj szkliwa

Báyszczące

Matowe

Czas ekspozycji UV
[min]

Salmonella Enteritidis

Staphylococcus aureus

Páytka bez warstwy
TiO2

Páytka z warstwą
TiO2

Páytka bez warstwy
TiO2

Páytka z warstwą
TiO2

0

7,16

7,08

7,44

7,35

1

5,84

2,78

6,59

1,79

1,5

5,07

0,82

6,15

1,69

2

4,78

0,33

5,13

0,85

0

7,09

7,05

7,50

7,40

1

6,04

3,96

6,33

3,61

1,5

5,33

0,73

6,40

1,70

2

5,19

0,00

6,30

0,57

Tabela 3. Wpáyw promieniowania ultra¿oletowego na logarytm z liczby bakterii Pseudomonas aeruginosa PCM 2058 oraz Escherichia coli
PCM 2057 na powierzchni páytek Ğciennych.
Table 3. Effect of UV irradiation on logarithm number of Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli on the surface of ceramic tiles.

Rodzaj szkliwa

Báyszczące

Matowe

20

Czas ekspozycji UV
[min]

Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli

Páytka bez warstwy
TiO2

Páytka z warstwą
TiO2

Páytka bez warstwy
TiO2

Páytka z warstwą
TiO2

0

7,80

7,63

7,74

7,48

1

5,77

3,92

6,30

3,93

2

3,81

<1

5,36

2,00

3

2,79

<1

3,95

<1

0

7,46

7,23

7,83

7,00

1

6,38

4,41

5,45

3,84

2

5,55

3,07

4,00

2,00

3

3,53

1,94

3,17

<1
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woĞci przeciwbakteryjne promieniowania UV do odkaĪania
powierzchni, powinno znacznie poprawiü skutecznoĞü dezynfekcji i przyczyniü siĊ do radykalnej poprawy warunków
higienicznych panujących w tych pomieszczeniach.

[3]
[4]

[5]

4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazaáy, Īe metoda magnetronowego rozpylania jonowego doskonale nadaje siĊ do wytwarzania cienkich warstw dwutlenku tytanu na wybranych
podáoĪach, w tym ceramicznych páytkach Ğciennych i elewacyjnych, charakteryzujących siĊ doskonaáymi wáaĞciwoĞciami katalitycznymi, hydro¿lnymi i bakteriobójczymi. WielkoĞü tych wáaĞciwoĞci zaleĪna jest jednak od parametrów
osadzania warstw takich jak ciĞnienie i moc osadzania oraz
odlegáoĞü tarczy od podáoĪa. DziĊki przeprowadzonym badaniom wyjaĞniono przyczyny tych zaleĪnoĞci.

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

PodziĊkowania

[14]

Praca niniejsza powstaáa w wyniku realizacji projektu
badawczo-rozwojowego nr R08 031 02 pt. „Opracowanie
unikatowej technologii wytwarzania powáok dwutlenku tytanu o wáaĞciwoĞciach fotokatalitycznych, hydro¿lnych i bakteriobójczych na podáoĪach ceramicznych” ¿nansowanego
przez MNiSW.

[15]
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