
 

СП-02/2 “ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИТИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ТА ОРТОПЕДИЧНИХ 

ПРОТЕЗІВ-2.ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАВЛЕННЯ БІОСУМІСНИХ СПЛАВІВ, СУЦІЛЬНО-

ВИЛИВАННІ ПРОТЕЗИ ТА ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

НАНЕСЕННЯ ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИХ ПОКРИТТІВ ” 
Статус модулю – вибірковий модуль спеціальності  

Лектор – доцент Гурія Ірина Миранівна 

Інститут (факультет) – Інженерно-фізичний факультет 

І. Загальні відомості 

Кредитний модуль ―Виготовлення литих стоматологічних та ортопедичних протезів-2. 

Технологія плавлення біосумісних сплавів, суцільно-виливанні протези та захисні покриття. 

Технологічні основи нанесення захисно-декоративних покриттів  з загальним обсягом 1,5  

кредитів (54 години) відноситься до модулів вибіркових модулів професійно-орієнтованого 

циклу. 

Вивченню дисципліни передують: хімія (НФ-01); металознавство і термічне оброблення (НП-03), 

протезотехнічне металознавства, металургія дорогоцінних металів, корозія металів, фізико-

хімічні основи плавлення біосумісних сплавів, технології виготовлення стоматологічних 

протезів. 

ІІ. Розподіл навчального часу 

Семестр 
Разом 

(кред/год) 

Розподіл за видами занять 

(разом годин) 

СРС 

Модульні 

контр. 

роботи 

(кількість) 

Індивід. 

завдання 

Вид 

семест. 

атест. 
лекції практичні/ 

семінарські 

лабор./ 

комп. 

практ. 

10 1,5 (54) 18  -  9 27  1    залік  

ІІІ. Мета і завдання дисципліни кредитного модуля 

Кредитний модуль ―Технологічні основи нанесення захисно-декоративних покриттів‖ є одним із 

модулів  дисципліни спеціалізації ―Виготовлення литих стоматологічних та ортопедичних 

протезів-2.Технологія плавлення біосумісних сплавів, суцільно-виливанні протези та захисні 

покриття‖ і має завдання прищеплювання знань, умінь і навичок технолога і частково дослідника 

у області захисту біосумісних сплавів і виливків від корозії. 

Вивчення кредитного модуля згідно з ОПП підготовки спеціаліста та 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); 

- виходячи з технічного завдання на виливок, на підставі нормативно-технічної 

документації, використовуючи державні та галузеві стандарти, враховуючи  технічні 

характеристики наявного обладнання, обрати доцільний технологічний процес (ПФ.Д 1.04 ЗП.О 

1.04.05); 

- спираючись на державні стандарти, технічні умови і нормативні документи з 

використанням необхідних засобів і відомих процедур визначити види браку проміжної і готової 

продукції (ПФ.С. 4.02 ПП.О 4.02.03); 

IV. Зміст дисципліни 
Тема 1. . Технологія нанесення металевих та неметалевих захисно-декоративних покриттів 

Мета кредитного модулю ―Технології нанесення захисно-декоративних покриттів‖. Засоби 

захисту металів і сплавів від корозії. Загальна характеристика покриттів, їх застосування в 

техніці. 

Металеві покриття. Процеси і операції електрохімічного (гальванічного) осадження металів: 

методи і особливості технологічних процесів, основні стадії; схема і параметри електролізу; 

анодування і анодне осадження. 

Технологія нанесення термодифузійних та термомеханічних покриттів. Процеси і операції 

отримання термодіфузійного та термомеханічного покриттів: методи і особливості 

технологічних процесів. Термоалітировання та термохромування. 

Гарячий метод нанесення покриттів. Процеси і операції нанесення металевих покриттів з 

розплавів: загальна схема процесу; нанесення покриттів зануренням в розплавлені середовища, 

лудіння, цинкування, сріблення; нанесення покриттів оплавленням порошкових композицій; 



 

формування покриттів наплавленням концентрованими джерелами енергії (електрична дуга, 

газове полум'я, плазма, світлові і електронні пучки). 

Тема 2. Технологія нанесення захисно-декоративних покриттів напиленям. 

Газотермичні способи напилення. Характеристика газотермічних способів напилення. 

Класифікація по джерелам теплової енергії.  

Плазмове напилення. Характеристики плазми. Плазмовий струмінь як джерело нагрівання 

матеріалу, що. напиляється. Основні характеристики плазмового струменя.  

Електродугова металізація. Електрична дуга як джерело нагрівання матеріалів, що напиляються. 

Загальні закономірності електродугової металізації. 

Газополуменеве напилення. Характеристика та властивості газів, які застосовуються. Взаємодія 

ацетилену з киснем та навколишнім середовищем та вплив її на теплову потужність факелу.  

Загальні закономірності детонаційного напилення. Явище детонації, детонаційно-газове 

перетворення та його кінетика. Параметри детонаційного процесу. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. Перед читанням лекцій з 

дисципліни в кожну академічну групу дається навчальна програма, завдання для самостійної 

роботи, план-графік виконання самостійної роботи і контрольних заходів. 
Основна література:  

1. А.П. Гуляев. Металловедение: Учебник для вузов. 6-е изд.М.: Металлургия, 1986 – 544с.. 

2. В.В. Скорчеллетти. Теоретические основы коррозии металлов. Л.: Химия, 1973. – 264 с. 

3. Синдеев Ю.Г. Гальванические покрытия. М.: Феникс, 2000. – 251с.. 

4. Якименко Г.Я., Артеменко В.М. Технічна електрохімія. Ч.3. гальванічні виробництва: Підручник /За ред.. 

Б.І. Байрачного.- Харків: НТУ ―ХПІ‖, 2006. – 272с. 

5. Ю.Д. Гамбург. Гальванические покрытия. Справочник по применению. М.: Техносфера. 2006. – 216 c. 

6. .Г.А. Саадаков. Гальванопластика. М.: Машиностроение, 1987 – 288с. 

7. Г.К. Буркат. Серебрение, золочение, палладирование и родирование. Л.: Машиностроение, 1984. – 84с.  

8. Білик І.І. Технологія та обладнання напилених покриттів. Навчальний посібник – К. Політехніка 2002. – 

101с. 

9. Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу "Обладнання та технологія напилених покриттів"- Київ, 

КПІ.1994. 

Індивідуальне консультування проводиться кожного тижня згідно з розкладом. 

VI. Мова 
Дисципліна викладається українською мовою і може викладатися російською мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

 Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих питань 

дисципліни. Метод перевірки засвоєння знань – тестовий контроль і модульна контрольна 

робота, які передбачені 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 (РД) розраховується за 100-більною шкалою і формується як 

сума балів, нарахованих студенту за роботу в семестрі при виконанні контрольних заходів, 

виконанні та захисті лабораторних робіт, 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. 

http://www.galvanicworld.ru/liter/books/books_46.html

