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I. Загальні відомості 

Дисципліна «Порошкові та композиційні матеріали для медицини» є вільного вибору для 

спеціальності «Композиційні та порошкові матеріали, покриття». При вивченні дисципліни 

студенти вивчають обладнання, матеріали і технологію плазмового напилення. Знання по цій 

дисципліні необхідні студентам для практичного застосування при напиленні різних матеріалів 

на вироби медичного призначення. 

Цей курс є самостійною дисципліною, яка в сукупності з «Технологією порошкової 

металургії» призначені сформувати практичні навики по спеціальності. 

II. Розподіл навчального часу 
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III. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Курс «Порошкові та композиційні матеріали для медицини» викладається студентам 

спеціальності. Нанесення ретенційних покриттів на вироби медичного призначення значно 

покращує адгезійну міцність зчеплення облицювального покриття з основою, прискорює 

заживлення виробів з ретенційними покриттями з тканинами людини. 

Мета курсу: ознайомлення студентів з принципом роботи обладнання, яке 

застосовується для нанесення ретенційних покриттів; матеріалами для напилення і технологією 

їх отримання; медичними виробами для нанесення покриттів; біокерамікою. Навчання 

студентів працювати на мікроплазмовій установці, вміння складати технологічні схеми та 

інструкції. 

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

Розділ 1. Вступ 

Тема 1.1. Мікроелементи та їх вплив на людину. Характеристики дії окремих металів на живий 

організм. 

Тема 1.2. Класифікація покриттів. Методи нанесення неорганічних покриттів. 

Розділ 2. Методи отримання порошків сплавів. 

Тема 2.1. Отримання порошків сплавів методом спільного відновлення оксидів металів. 

Гідриднокальцієвий метод відновлення оксидів. Отримання порошків сплавів розпилення 

електроду, що швидко обертається. Отримання порошку кобальт-хромового сплаву методом 

дифузійного насичення із крапкових джерел. 

Розділ 3. Створення медичного обладнання для нанесення покриттів. 

Тема 3.1. Мікроплазмова установка для нанесення ретенційних покриттів для ортопедичної 

стоматології «Пласт». Розробка технології нанесення плазмових покриттів на ортопедичні 

вироби. 

Розділ 4. Клініко-біохімічні дослідження ретенційних покриттів. 

Тема 4.1. Вимоги до виробів медичного призначення з застосуванням ретенційних покриттів. 

Біосумісність кераміки та живої тканини. Властивості і застосування остеотропних замінників 

кісткової тканини на основі керамічного гідроксилапатиту. 

Розділ 5. Впровадження технології плазмового напилення в медичну практику. 

Тема 5.1. Виготовлення зубних протезів з використанням ретенційних шарів: 

металопластмасові та металокерамічні нез‘ємні зубні протези; зміцнення базису з‘ємних  

зубних протезів; стоматологічні імплантати. Ендопротези тазостегнового суглобу та сітчасті 

матеріали для щелепно-лицьової хірургії. 



Розділ 6. Біокераміка для медицини. 

Тема 6.1. Види біокераміки та її взаємодія з навколишньою живою тканиною. Вплив режимів 

плазмового напилення кобальт-хромового сплаву і гідроксилопатиту на структуру поверхні 

внутрішньокісткових імплантатів і зубних протезів. 

Тема 6.2. Характеристика кісткових тканин і кераміки на основі оксиду алюмінію. Склад і 

механічні властивості біоактивних керамік. 

Розділ 7. Композиційні матеріали для облицювання зубних протезів. 

Тема 7.1. Основні властивості облицювальних композиційних матеріалів. Види облицювальних 

матеріалів. Технології кріплення облицювальних композиційних матеріалів до металу каркасу 

зубного протезу. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

При вивченні курсу студенти використовують приведену літературу, методичні вказівки та 

мережу Інтернет.  
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VI. Характеристика індивідуальних завдань 

Для поглибленого вивчення курсу студентам, які планують перехід на магістерську підготовку і 

підвищення їх рейтингу пропонуються індивідуальні завдання.:  

 

№п/п Тема для самостійної роботи Години Джерело 

1 Розрахунок нагріву часток порошку, що напилюється у 

плазмовому струмені 

8 /1/ 

2 Оптимізація процесу плазмового напилення 8 /1, 5/ 

3 Наукові розробки в галузі вдосконалення технології зчеплення 

облицювальних покриттів з основою 

8 /1, 5, 7/ 

4 Дослідження біологічної сумісності гідроксилапатиту 4 /6, 8, 9/ 

5 Регулювання параметрів синтетичного керамічного гідроксил 

апатиту для різних застосувань в ортопедії та травматології 

4 /8, 9/ 

6 Біорезервуючі керамічні матеріали 4 /8, 9/ 

VII. Методика оцінювання 

використовується бально-рейтингової системи оцінювання знань відповідно до 

методичних вказівок навчально-методичного віділу університету. 

VIII. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію здійснюється у 

відповідності до навчального плану спеціальності «Композиційні та порошкові матеріали, 

покриття» 

Опис кредитного модуля складено на основі навчальної програми спеціальності 

«Композиційні та порошкові матеріали, покриття» 


