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(57) Спосіб виготовлення захисного покриття на
металевому імплантаті, який включає розташу-

вання імплантату у вакуумній камері, нагрівання
до температури 600 650 градусів за Цельсієм,
нанесення кремнію із одночасним бомбардуван-
ням пучком прискорених ІОНІВ, охолодження до
температури 80 100 градусів за Цельсієм, нане-
сення вуглецевого алмазоподібного покриття, який
відрізняється тим, що після цього імплантат роз-
ташовують у фізіологічному розчині, подають
постійний потенціал у діапазоні 0,4 0,5 В та вит-
римують у такому стані протягом 10 15 хвилин

Винахід відноситься до галузі медичної техні-
ки, зокрема, до виробництва металевих імпланта-
тів

Відомий спосіб виготовлення захисного бюсу-
місного покриття на металевому імплантаті, виго-
товленому із титану чи його сплаву [1], який вклю-
чає до свого складу розміщення металевого
імплантату у розчині електроліту та подачу елект-
ричного потенціалу Відомий спосіб дозволяє оде-
ржати на металевому імплантаті оксидну плівку,
яка зменшує корозійні явища на його поверхні та
підвищує електрохімічну інертність імплантату

Однак недоліком відомого способу є недоста-
тня твердість та ЗНОСОСТІЙКІСТЬ оксидної плівки, що
не дозволяє використовувати це захисне бюсуміс-
не покриття на металевих імплантатах, які працю-
ють в умовах тертя, наприклад, для ендопротезів

Означені недоліки частково усунені у відомому
способі виготовлення захисного бюсумісного по-
криття на металевому імплантаті [2] Відомий спо-
сіб включає до свого складу розташування мета-
левого імплантату у вакуумній камері і нанесення
сполуки нітридів та карбідів тугоплавких металів
Одержане захисне бюсумісне покриття має високу
корозійну СТІЙКІСТЬ та ЗНОСОСТІЙКІСТЬ

Однак недоліком відомого способу є недоста-
тня електрохімічна інертність захисного покриття,
оскільки одержане покриття належить до метало-
подібних речовин

Найбільш близьким за технічною суттю та до-
сягнутим результатом є спосіб виготовлення захи-
сного бюсумісного покриття на металевому ім-
плантаті [3], який включає до свого складу
розміщення металевого імплантату на основі ти-

тану у вакуумній камері, нагрівання його до темпе-
ратури 600 650 градусів за Цельсієм, нанесення
кремнію із одночасним бомбардуванням його пуч-
ком прискорених ІОНІВ, охолодження до темпера-
тури 80 100 градусів за Цельсієм і нанесення
вуглецевої алмазоподібної плівки

Одержане таким чином покриття має достат-
ню твердість, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ та досить велику еле-
ктрохімічну інертність Однак наявність пор та де-
фектів, що порушують суцільність одержаного
покриття, суттєво знижують його електрохімічну
інертність Це, у свою чергу, знижує строк викорис-
тання металевих імплантатів

В основу винаходу покладено задачу підви-
щення електрохімічної інертності бюсумісного по-
криття на металевому імплантаті

Поставлена задача вирішується тим, що після
проведення технологічних операцій та переходів у
вакуумній камері з послідовним нагріванням, на-
несенням проміжного шару кремнію та вуглецево-
го алмазоподібного покриття металевий імплантат
піддягає анодуванню у фізіологічному розчині

Заявлений спосіб здійснюється таким чином
Металевий імплантат розміщують у вакуумній

камері, нагрівають його до температури 600 650
градусів за Цельсієм, наносять кремній із одноча-
сним бомбардуванням пучком прискорених ІОНІВ,
охолоджують до температури 80 100 градусів за
Цельсієм і електродуговим методом наносять вуг-
лецеве алмазоподібне покриття Після охоло-
дження вийнятий із вакуумної камери імплантат
розташовують у фізіологічному розчині, подають
постійний потенціал у діапазоні 0,4 0,5В (віднос-
но електроду порівняння) та витримують у такому
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стані протягом 10 15 хвилин

В процесі анодування, який проводиться у фі-
зіологічному розчині в потенцюстатичному режимі,
в порах захисного покриття та дефектах утворю-
ються ХІМІЧНО та електрохімічно інертні оксидні
сполуки, які не вступають до реакції із фізіологіч-
ним середовищем організму людини Оскільки
одержані плівки знаходяться усередині зносостій-
кого покриття, то вони не підлягають механічному
зносу

Таким чином, заявляемый спосіб дозволяє
одержати захисне бюсумісне покриття на метале-
вому імплантаті, яке має підвищену ЗНОСОСТІЙКІСТЬ
та електрохімічну інертність

На фіг 1 наведені результати проведених по-
рівняльних досліджень електрохімічної активності
зразків імплантатів з покриттями, виконаними за
різноманітними способами Наведена електрохімі-
чна активність імплантату 1 - з титанового сплаву
ОТ4-1, без покриття, 2-з покриттям, виконаним
відомим способом(за прототипом), З-за запропо-
нованим способом

Експериментальні дослідження виявили сут-
тєво знижену електрохімічну активність металево-
го імплантату з захисним покриттям, що виконане
за заявленим способом (3) у порівнянні з покрит-
тям, що виконане за відомим способом (2) Опти-
мальні значення величин потенціалів (0,4 0,5В)
та тривалості електрохімічної обробки (10 15
хвилин) визначено експериментально Встановле-
но, що за цих значень потенціалів формуються
тонкі, але відносно суцільні захисні плівки Підви-
щення потенціалів анодування призводить до збі-
льшення товщини плівок, але одночасно з цим
збільшується їх дефектність Процеси формоутво-
рення оксидних плівок в межах вказаних потенціа-
лів закінчуються за 10 15 хвилин (в залежності
від марок сплавів), що підтверджується мінімаль-
ними залишковими струмами при потенцюстатич-
них вимірюваннях Збільшення часу обробки (бі-

льше 15 хвилин) практично не призводить до
потовщення плівок

Таким чином, виготовлення захисного покрит-
тя на металевому імплантаті заявляємим спосо-
бом забезпечує їм кращі показники бюсумісності,
що в свою чергу дозволяє підвищити строк їх ви-
користання

Суттєві ознаки, які співпадають із прототипом,
є розташування імплантату у вакуумній камері,
нагрівання до температури 600 650 градусів за
Цельсієм, нанесення кремнію із одночасним бом-
бардуванням пучком прискорених ІОНІВ, охоло-
дження до температури 80 100 градусів за Цель-
сієм, нанесення алмазоподібного покриття

Суттєві ознаки, які відрізняють від прототипу,
є розташування імплантату фізіологічному розчи-
ні, подача постійного потенціалу у діапазоні
0,4 0,5В та витримка у такому стані протягом 10
15 хвилин

Впровадження запропонованого способу до-
зволить на 45 57% підвищити строк використан-
ня металевих імплантатів за рахунок зменшення їх
електрохімічної активності
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