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ВИБІР СКЛОУТВОРЮЮЧОЇ СИСТЕМИ
ЯК ОСНОВИ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ЕМАЛЕВИХ ПОКРИТТІВ

В теперішній час однією з найважливіших соціальних та матеріалознав-
чих проблем є забезпечення надійного довгострокового антибактеріального
захисту об’єктів життєдіяльності людини.

Забезпечення індивідуальної гігієни людиною не може вирішити про-
блему інфекційних захворювань. Тому більшість провідних фахівців в галузі
охорони здоров’я звертаються до використання сучасних технологічних рі-
шень в різних сферах життєдіяльності людини. Засоби боротьби з хворобот-
ворними бактеріями залежать від їх типу. Патогенні мікроби (бактерії, які
викликають хвороби) потрапляють через продукти життєдіяльності людей і
тварин у навколишнє середовище

Багатофункціональність склоемалей визначається їх стійкістю в розчи-
нах неорганічних та органічних кислот, киплячій воді та інших агресивних
середовищах, механічною міцністю, зносо- та термостійкістю, естетико-
декоративними властивостями. Але вказаних позитивних особливостей недо-
статньо для подальшого застосування традиційних склоемалей для антибак-
теріального надійного довгострокового захисту сталевих виробів в різних га-
лузях в теперішніх екологічних умовах.

Створення вітчизняних антибактеріальних покриттів для надійного дов-
гострокового захисту сталевих деталей та виробів різноманітного призначен-
ня потребує принципово нових підходів до розробки наукових основ синтезу
таких покриттів.

В основу створення антибактеріальних покриттів покладена ідея поєд-
нання поліфункціональних склоемалей та покриттів на їх основі з бактерици-
дною дією катіонів Zn2+, Cu2+, Mn4+ та ін.
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Склоутворююча системи для синтезу антибактеріальних склоемалевих по-
криттів для захисту сталевих виробів повинна характеризуватися здатністю
утворювати необхідну структура скломатриці, яка повинна забезпечити певну
запрограмовану орієнтацію катіонів бактерицидних металів та їх рівномірне су-
цільне розміщення в приповерхневому шарі покриття. Необхідна структура
скломатриці визначається схильністю склоемалей до кристалізації, а саме за-
безпечення в них стехіометричного співвідношення фазооутворюючих оксидів.

Для реалізації цієї ідеї з метою синтезу скломатриці – основи покривної
фрити антибактеріальних склоемалевих покриттів по сталі – в якості вихідної
була обрана система R2O-RO-TiO2-P2O5-SiO2, де R2O – Na2O Li2O ; RO – CaO
та MgO.

Дана система була обрана з
позицій її  високої біологічної
активності, механічної міцності,
хімічної стійкості [1]. Система
Na2O-CaO-P2O5 характеризується
достатньо широкими областями
кристалізації (рис.1) [2]. Криста-
лізація в  системі приводить до
виділення в якості основних фаз
фосфатів кальцію, які  відпові-
дають за біоактивність, та силі-
катів кальцію, який забезпечує
достатньо механічну міцність [3].

Антибактеріальні склоема-
леві покриття на основі стекол системи Na2O-СаO-P2O5-SiO2 мають високу
біологічну сумісність і не проявляють токсичної дії [4]. Крім цього, в вищеза-
значеній системі кінетика катіонного обміну з бактерицидними металами
проходить достатньо швидко в результаті чого збільшується ефективність їх
дії. Отже, система R2O-RO-TiO2-P2O5-SiO2 проявляє високу стійкість до дії
мікроорганізмів і може бути використана як основа для одержання антибак-
теріальних склопокриттів.
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Рис. 1 – Діаграма стану системи
Na2O-CaO-P2O5



125

ред. Н.А. Торопова. – М-Л.: Наука, 1965. – 545 с. 3. Саркисов П.Д. Направленная кристаллизация
стекла – основа получения многофункциональных стеклокристаллических материалов. - М.:РХТУ
им. Д.И.Менделеева, 1997. - 218 с. 4. Ahmed I., Ready D., Wilson M. and Knowles J.C. Antimicrobial
effect of silver-doped phosphate-based glasses. // Journal of Biomedical Materials Research. – 2006. –
Part A ,Vol.79(3). – Р.618 – 626.

УДК 620.197

БАНІНА М.В., САХНЕНКО М.Д., докт. техн. наук, проф.,
ЯРОШОК Т.П., канд. техн. наук, проф., БОГОЯВЛЕНСЬКА О.В.
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Створення неорганічних неметалічних покриттів на маталах стає все
більш актуальним в зв’язку з необхідністю значного підвищення надійності
та захисних властивостей поверхні металевих виробів. В поточний час в ба-
гатьох промислових процесах, в електронних пристроях та інших галузях за-
стосовують метали, що вкриті оксидною плівкою.

Мікродугове оксидування (МДО) (інші назви: мікроплазмове, анодно-
іскрове, плазмово-електролітичне оксидування) є одним із перспективних
методів поверхневої обробки матеріалів. Сутність методу полягає в тому, що
при пропусканні великої густини струму через межу розділу метал-
електроліт створюються умови, коли напруженість на межі розділу стає ви-
щою за її діелектричну міцність і на поверхні електрода виникають мікропла-
змові розряди з високими локальними температурами й тисками. Результа-
том дії мікроплазмових розрядів є формування шару покриття, що складаєть-
ся з окиснених форм елементів металу основи й складових електроліту. За-
лежно від режиму мікроплазмового оксидування й складу електроліту можна
одержувати покриття з унікальними характеристиками й широким спектром
застосування.

Покриття при мікродуговому оксидуванні утворюються за рахунок
окиснення поверхні металу, при цьому формуються оксидні та гідроксидні
форми цього металу. З іншого боку товщина покриття зростає за рахунок
включення до його складу компонентів електроліту. Компоненти електроліту
включаються до складу покриття у вигляді солей, оксидів та гідроксидів [1].
При необхідності технологія МДО дозволяє ввести до покриття будь-який


