
 

“ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИТИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ І ОРТОПЕДИЧНИХ ПРОТЕЗІВ – 3. 

Технології плавлення біосумісних сплавів‖  

Статус модулю – вибірковий модуль спеціальності  

Лектор – доцент Гурія Ірина Миранівна 

Інститут (факультет) – Інженерно-фізичний факультет 

І. Загальні відомості 
Біосумісні сплави широко застосовують в сучасної ортопедичній стоматології. Підготовка 

фахівців зі спеціалізації ―Технологія виготовлення литих зубних і ортопедичних протезів‖ 

передбачає вивчення основ плавки, пічної та позапічної обробки металів і сплавів, які суттєво 

впливають на властивості біосумісних сплавів. У кредитному модулі ―Виготовлення литих 

стоматологічних і ортопедичних протезів - 4. Технології плавлення біосуміснихі сплавів‖ 

основна увага приділяється вивченню технологічних основ плавки, переробки та використання 

нових біосумісних металів і сплавів та застосування їх засобами ливарного виробництва. 

Кредитний модуль відноситься до циклу модулів спеціалізації і базується на знаннях отриманих 

студентами при вивченні хімії (НФ-01), опору матеріалів, металознавства і термічного 

оброблення (НП-03), протезотехнічного металознавства (   ), металургії дорогоцінних металів (  )  

, теорії металургійних процесів (    ), теоретичних основ плавки та виробництва виливків (     ), 

технології ливарної форми (    ).  

Кредитний модуль забезпечує вивчення модулів технологія виготовлення стоматологічних 

протезів (    ) і технологія виготовлення суцільнолитих стоматологічних протезів (   ). 

Кредитний модуль ―Виготовлення литих стоматологічних та ортопедичних протезів - 4. 

Технології плавлення біосуміснихі сплавів‖ з загальним обсягом 1 кредит (36 години) 

відноситься до вибіркових модулів професійно-орієнтованого циклу. 

ІІ. Розподіл навчального часу 
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ІІІ. Мета і завдання дисципліни кредитного модуля 

Кредитний модуль ―Виготовлення литих стоматологічних і ортопедичних протезів - 1. Фізико-

хімічні основи плавлення біосуміснихі сплавів‖ є одним із модулів дисципліни спеціалізації 

―Виготовлення литих стоматологічних та ортопедичних протезів-2. Технології плавлення 

біосумісних сплавів, суцільно-виливаннф протези та захисні покриття‖ і має завдання 

прищеплювання знань і умінь технолога і частково дослідника у області дослідника у області 

плавки и обробки нових біосумісних металів і сплавів. 

Метою кредитного модуля є вивчення властивостей і основних технологічних процесів 

отримання нових біосумісних сплавів. Вивчення сучасних засобів плавки, лиття та подальшої їх 

обробки. Вивчення основних технологічних схем плавки і лиття танталу, ніобію, 

кобальтхромових сплавів та сплавів с ефектом пам‘яті форми. 

Техніко-економічний і екологічний аналіз застосовування сучасних технологічних процесів 

дають студентам і елементи економічних і екологічних знань. 

Вивчення дисципліни згідно з ОПП підготовки спеціаліста (магістра) повинне забезпечити такі 

уміння: 

- користуючись вітчизняною та зарубіжною системами класифікації, фондами науково-

технічної і патентної інформації, Internet за допомогою відомих методів здійснити 

бібліографічний пошук науково-технічних джерел по проблемі, що вивчається (ПФ.Е 1.01 ЗП.О 

1.01.01); 

- використовуючи відомості щодо екологічних особливостей даної місцевості та 

аналізуючи засоби і можливості ливарного виробництва визначити доцільний перелік реально 

можливих технологій (ПФ.Д 1.02 ЗР.О 1.02.02); 

- аналізуючи технічну документацію визначити загальні та специфічні вимоги до металу чи 

сплаву (ПФ.Д 1.03 ПР.О 1.03.01); 

- зробити аналіз технічних і технологічних можливостей кожної ланки виробництва за 

пропонованою технологією (ПФ.Д 1.03. ЗП.О 1.03.02); 



 

- з урахуванням можливостей обраного виробництва розробити технологію виготовлення 

виливка ( ПФ.Д 1.04 ЗРП.О 1.04.01 ); 

- базуючись на заданий типовий технологічний процес визначити його параметри, що 

забезпечать одержання виливка відповідної якості (ПФ.Д 1.04 ПП.О 1.0404 ); 

- виходячи з технічного завдання на виливок обрати доцільний технологічний процес ( 

ПФ.Д 1.04 ЗП.О 1.04.05 ); 

- виходячи з поточного контролю визначити порушення ходу технологічного процесу 

(ПФ.Д2.05 ЗП.О 2.05.04); 

- спираючись на технічно-нормативну документацію оцінити відповідність нормативним 

вимогам ливарних сплавів (ПФ.С 4.02 ПП.Р 4.02.01); 

- підготувати зразки для технологічних, структурних, металографічних досліджень та 

виконати лабораторні випробування (ПФ.Е 5.03 ПП.Н 5.03.01) 

IV. Зміст кредитного модуля 
Тема 1. Нові біосумісні сплави. 

Отримання ніобію і танталу. Перероблення руди. Відновлення чорнового металу. Розділення ніобію і танталу. 

Класифікація методів  отримання компактних чистових металів. Засіб Куліджа. Прожарювання непрямим нагрівом. 

Рідинна екстракція ніобію і танталу.  

Комбінований метод плавки ніобію і танталу. Піч Кролля. Гарнісажна плавка. Плавка в завислому стані. 

Електронно-променева плавка. 

Діаграма стану ніобій-тантал Обробка і використання сплавів ніобію й танталу.  

Кобальтхромнікелеві сплави. Видобуток кобальту. Особливості плавки і лиття сплавів кобальту. Вплив легуючих 

елементів, використання сплавів кобальту. 

Тема 2. Біосумісні сплави з ефектом пам‟яті форми. 

Лекція 1. Біосумісні сплави з ефектом пам‘яті форми. Теоретичні основи ЕПФ. Нікелід титану. Засоби отримання 

сплавів на основі нікеліну титану. Історія винаходу. 

Індукційна плавка сплавів с ЕПФ. Вакуумно-дугова плавка. Методи порошкової металургії. Самопоширюваний 

високотемпературній синтез. Хірургічний інструмент із змінною геометрією. 

Імплантати та конструкції біотехнічних та функціональних систем. Використання сплавів з ЕПФ. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
Кредитний модуль повністю забезпечений навчально-методичною літературою. Перед читанням лекцій в кожну 

академічну групу дається навчальна програма, завдання для самостійної роботи, план-графік виконання самостійної 

роботи і контрольних заходів. 
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VI. Мова 
Кредитний модуль викладається українською мовою і може викладатися російською мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

 Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих питань кредитного модулю. 

Метод перевірки засвоєння знань – експрес-опитування, які планом-графіком самостійної роботи. 

VIIІ. Методика оцінювання 

Рейтинг по кредитному модулю визначається у відповідності з Положенням про систему підсумкового контролю, 

оцінювання знань та визначення рейтингу студентів. Рейтинг підраховується після кожного виконаного студентом 

завдання і доводиться до студента. 

Рейтинг по кредитному модулю (РКМ) розраховується за 100-більною шкалою і формується як сума балів, 

нарахованих студенту за роботу в семестрі при виконанні контрольних заходів, вирішення завдань із самостійної 

роботи студента, заохочувальних балів, а також балів, набраних на заліку. 

Студенти, які мають рейтинг не нижче 60 балів, звільняються від складання заліку. У цьому випадку при розрахунку 

рейтингу отримана автоматично оцінка (А, В, С, D, E) вважається заліковою. При бажанні отримати більш високу 

оцінку студент складає залік на загальних підставах. 

Студенти, які набрали від 40 до 59 балів, оцінка «FX», повинні підвищити рейтинг до 60 балів, після чого 

допускаються до заліку. Студенти, які мають менше 40 балів, до заліку не допускаються і отримують оцінку «F». 

ІХ. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення кредитного модулю та на семестровий контроль визначається загальними 

вимогами факультету. 


