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Актуальність теми. 

На сьогоднішній день необхідність створення титанових імплантатів з 

нанесеними біоактивними покриттями для нижньої щелепи та кульшового суглобу з 

високим рівнем медико-біологічних характеристик обумовлена необхідністю у 

якісному лікуванні пацієнтів, яке спрямоване на швидке відновлення функцій 

пошкодженої кісткової тканини. Нажаль на вітчизняному ринку представлені 

зазначені імплантати переважно закордонного виробництва, а відомі керамічні, 

скловидні та композиційні покриття на основі скла та наповнювачів 

характеризуються нестабільним рівнем розчинності або тривалими строками 

зрощування з кісткою у фізіологічному середовищі організму людини, а їх 

використання обмежується складністю конструкцій вищезазначених імплантатів та 

зниженням адгезійної міцності покриття в процесі експлуатації ендопротезу.  

Тому доцільним є створення склокристалічних покриттів, які синтезовані на 

основі кальційсилікофосфатної системи, та володіють заданим рівнем механічних та 

хімічних властивостей, а також високою біосумісністю. Дана розробка дозволить 

підвищити конкурентну спроможність кісткових ендопротезів та суттєво знизити 

імпортозалежність в даній галузі. 

У зв’язку з цим розроблення основ технології одержання вітчизняних 

склокристалічних покриттів по сплавах титану для кісткового ендопротезування є 

актуальним науково-практичним завданням, на вирішення якого спрямована дана 

дисертаційна робота. 

Підтвердженням актуальності теми є і те, що дисертаційна робота 

виконувалась у відповідності до планів проведення наукових досліджень на кафедрі 

технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного 
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університету «Харківський політехнічний інститут» в рамках завдань 

держбюджетних НДР МОН України: «Розробка універсальних склоемалей для 

одержання хімічно та зносостійких легкоочисних покриттів» (ДР № 0113U000441) 

та «Розробка складів композиційних склокристалічних матеріалів для елементів 

бронезахисту» (ДР № 0115U000538), де здобувач була виконавцем окремих етапів. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі Шадріної Г.М. є високою й базується на 

аналізі літературних джерел за даною проблемою, коректній постановці мети і задач 

дослідження, використанні сучасних методів дослідження, зіставленні і критичному 

аналізі отриманих результатів у порівнянні з результатами інших дослідників, і 

якісному формулюванні отриманих висновків. 

Наукові висновки та рекомендації, які забезпечують розв’язання науково-

практичного завдання підтверджуються правильним трактуванням отриманих 

особисто здобувачем результатів, актами дослідно-лабораторних та дослідно-

промислових випробувань, а також корелюються з науковою новизною та 

практичною значимістю. 

Достовірність результатів досліджень. 

Достовірність наукових результатів ґрунтується на використанні комплексу 

сучасних взаємодоповнюючих методів досліджень та високоточного обладнання. 

Основні закономірності досліджених процесів добре узгоджуються з літературними 

даними. Достовірність підтверджується також відтворюваністю результатів, їх 

взаємоузгодженістю, дослідно-лабораторними та дослідно-промисловими 

випробовуваннями з позитивним висновком. 

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести 

наступне: 

– науково обґрунтовано та експериментально отримано  

біоактивні склокристалічні покриття по сплавах титану в системі  

R2O – RO – R2O3 – RO2  – P2O5 – SiO2 для кісткового ендопротезування шляхом 
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формування в структурі стекол після варки кристалів гідроксиапатиту або 

карбонатфторгідроксиапатиту у кількості 16 ÷ 17 об. % розміром  

1 ÷ 3 мкм та наявності у покриттях після короткочасної термічної обробки при 

температурах 870 ÷ 930 ºС впродовж 1,0 ÷ 1,5 хв зазначених кристалів у кількості  

33 ÷ 42 об. % розміром 1 ÷ 3 мкм; 

– встановлено, що забезпечення високоміцної об'ємно закристалізованої 

структури покриттів під час термічної обробки реалізується при масових 

співвідношеннях R2O / P2O5 = 1,0 ÷ 4,0 та CаO / P2O5 = 2,0 ÷ 2,6 шляхом утворення в 

склорозплаві фосфатних сиботоксичних груп з наступним протіканням при 

охолодженні склорозплаву метастабільної ліквації та формуванні в умовах в'язкості 

в межах 10
7
 ÷ 10

8
 Па · с зародків та кристалів фосфатів кальцію вже після варки; 

– визначено, що швидке формування та стабільне існування в умовах живого 

організму апатитоподібного шару зі складом нестехіометричного кальцій-

дефіцитного гідроксиапатиту з атомним співвідношенням Са / Р = 1,51 ÷ 1,53 на 

поверхні біоактивних склокристалічних покриттів може бути реалізовано при  

співвідношенні Si : Cа : P = 1,00 : (4,00 ÷ 4,05) : (2,60 ÷ 2,68) та рН = 7,23 ÷ 7,40; 

– встановлено, що механічні та термічні властивості біоактивних скло-

кристалічних покриттів товщиною 150 мкм, отриманих за шлікерною технологією із 

застосуванням методів мікродугового або електрохімічного оксидування (твердість 

за Віккерсом HV = 5440 ÷ 5660 МПа, параметр тріщиностійкості K1C =  

2,01 ÷ 2,73 МПа·м
1/2

, адгезійна міцність σадг = 16 ÷ 17 МПа, температурний 

коефіцієнт лінійного розширення α = (106,5 ÷ 130,0) ∙ 10
-7

 град
-1

), та властивості 

поверхні покриттів (параметр шорсткості Ra = 3,4 ÷ 10,0 мкм, вільна енергія 

поверхні ВЕП = 50,936 ÷ 60,000 мДж/м
2
) дозволяють прискорити (від 3 місяців) 

зрощування з кісткою імплантатів, які працюють в умовах динамічних навантажень. 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання. 

Розроблені здобувачем склади на основі системи  

R2O – RO – R2O3 – RO2 – P2O5 – SiO2 та технологічні параметри нанесення 

біоактивних склокристалічних покриттів на сплави титану для кісткового 
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ендопротезування дають можливість створити вітчизняні імплантати нижньої 

щелепи та ендопротези кульшового суглобу, які характеризуються скороченими 

термінами зрощування з кісткою (від трьох місяців) при динамічних навантаженнях. 

Для практичного впровадження визначені режими попередньої підготовки поверхні 

титанових сплавів за методами мікродугового або електрохімічного оксидування, 

які забезпечують високу міцність зчеплення між металом і склокристалічним 

покриттям, виконано комплекс досліджень щодо встановлення механізму 

структуро- і фазоутворення покриттів, та одержано рекомендації в лабораторних та 

дослідно-промислових умовах. 

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях. 

Основні положення та результати дисертаційної роботи достатньо повно 

опубліковані в 22 наукових працях, у тому числі 11 статтях у наукових фахових 

виданнях України (2 – у виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази 

Scopus). У цілому, рівень і кількість публікацій та апробації матеріалів дисертації на 

конференціях повністю відповідають вимогам МОН України. 

Автореферат ідентичний за змістом з основними положеннями дисертації і 

достатньо повно відображає основні її наукові результати, що отримані здобувачем. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи: 

Дисертаційна робота Шадріної Галини Миколаївни складається зі вступу,  

5 розділів, висновків, списку використаних джерел, 6 додатків.  

Вступ дає чітке обґрунтування актуальності теми дисертації, мети і задач 

досліджень, наукової новизни і практичної цінності одержаних результатів, а також 

особистого внеску здобувача. 

Перший розділ присвячено аналізу проблеми синтезу біоактивних покриттів 

по металах, зокрема по титану та титанових сплавах для кісткового 

ендопротезування. Наведено порівняльний аналіз хімічного складу, фізико-

механічних і експлуатаційних характеристик біоактивних керамічних, скловидних, 

склокомпозиційних та склокристалічних покриттів по титану та титанових сплавах. 

За даними аналізу літературних даних встановлено, що відомі скловидні та 

склокомпозиційні покриття характеризуються низькою міцністю зчеплення з 
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титаном та нестабільними хімічними характеристиками. Підтверджено доцільність 

використання склокристалічних покриттів на основі кальційсилікофосфатної 

системи, нанесених за традиційною шлікерною технологію та визначено напрямки 

досліджень, спрямовані на розроблення технології одержання біоактивних 

склокристалічних покриттів по сплавах титану для кісткового ендопротезування. 

У другому розділі обґрунтовано вибір напрямків і методик досліджень 

комплексу властивостей біоактивних склокристалічних покриттів: фізико-хімічних, 

експлуатаційних, медико-біологічних та властивостей поверхні. Обрано 

розрахункові та експериментальні методи досліджень, які застосовані в роботі. 

Охарактеризовано сировинні матеріали та сформульовано робочу гіпотезу. 

Проведений аналіз дозволив дисертанту покласти в основу роботи гіпотезу, 

що одночасне забезпечення необхідного рівня розчинності та механічних 

властивостей кісткових титанових ендопротезів може бути досягнене при 

використанні склокристалічних покриттів, отриманих шляхом направленої 

тонкодисперсної кристалізації кальційсилікофосфатних стекол з утворенням 

біоактивних фаз фосфатів кальцію в їх структурі при одностадійному режимі 

термічної обробки. Необхідний рівень розчинності та механічних властивостей 

склокристалічних покриттів визначатиметься направленим регулюванням даних 

параметрів шляхом зміни фазового складу та структури покриттів. Це може буди 

реалізовано при введенні до складу модельних стекол оксидів ТiO2, ZrO2, ZnO, MgO, 

SrO та фториду кальцію (СаF2), і формуванні в покриттях, одержаних на основі 

модельних стекол, тонкодисперсної об'ємно закристалізованої структури з розміром 

кристалів близько 1 мкм та наявністю тонких прошарків склофази, що 

ускладнюватиме розвиток тріщин по межах кристалів. 

Викладено стандартні методики дослідження фізико- хімічних властивостей і 

структури, а також обґрунтовано вибір методик по визначенню структурних 

критеріїв скломатриці. Виходячи з наведеної гіпотези, в роботі обрано напрямки 

досліджень. 

Третій розділ присвячено теоретичному обґрунтуванню вибору вихідної 

системи, розробленню складів модельних стекол та одержанню на їх основі 
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склокристалічних покриттів по сплавах титану. 

На основі аналізу даних науково-технічної та патентної літератури 

встановлено комплекс вимог до властивостей біоактивних склокристалічних 

покриттів по сплавах титану та обрано систему структурних критеріїв скломатриці, 

які обумовлюють рівень приживлення та функціонування імплантату в умовах 

живого організму (in vivo). На підставі цих положень визначено, що біосумісні 

склокристалічні покриття для ніжки ендопротезу кульшового суглобу повинні 

характеризуватися як відносно високими механічними властивостями, так і 

достатнім рівнем розчинності шляхом забезпечення тонкодисперсної кристалізації 

біоактивних хімічно стійких фаз фосфатів кальцію в їх структурі. Разом з тим, для 

біосумісних СКП для нижньої щелепи, що піддається впливу помірного 

динамічного навантаження, можливим є досягнення середнього рівня механічних 

властивостей, створення розвинутої поверхні та збільшення розчинності за рахунок 

формування ситалізованої структури з вмістом розчинних фаз фосфатів кальцію. 

Обґрунтувано вибір багатокомпонентної системи  

R2O – RO – RO2 – CaF2 – R2O3 – P2O5 – SiO2, де R2О – Na2О, K2O; RO – CаO, ZnO, 

MgO, SrO; RO2 – TiO2, ZrO2; R2O3 – Al2O3, B2O3 та обрано склади стекол серії АП та 

Т для одержання склокристалічних покриттів як біоактивних компонентів 

імплантатів для нижньої щелепи та для ніжки ендопротезів кульшового суглобу 

відповідно. Оцінено здатність обраних складів стекол до кристалізації та отримання 

на їх основі закристалізованих біоактивних покриттів шляхом розрахунку 

структурних коефіцієнтів Ккр, Кпр, fSi, Ψв, ΨAl та критерію біоактивності GR. 

Досліджено область склоутворення у вихідній системі і синтезовано 16 складів 

модельних стекол при масовому співвідношенні СaO / P2O5 = 1,5 ÷ 3,3. 

На базі одержаних результатів рентгенофазового, диференційно- і градієнтно-

термічного, а також петрографічного аналізів, ІЧ-спектроскопії та дослідження 

термічного коефіцієнту лінійного розширення (ТКЛР) модельних стекол для 

подальших досліджень обрано скло АП-10 з вмістом кристалів 

карбонатфторгідроксиапатиту у кількості 16 об. % розміром 1 ÷ 3 мкм та ТКЛР α = 

130 ∙ 10
-7

 град
-1

 та скло Т3 з наявністю кристалів гідроксиапатиту у кількості  



 7 

16 об. % розміром 1 мкм та ТКЛР α = 106,5 ∙ 10
-7

 град
-1

. 

Встановлено механізм структуро- і фазоутворення в дослідних 

кальційсилікофосфатних стеклах, який полягає у формуванні в склорозплаві 

сиботаксичних груп, таких як [РО4]n
3-

 при R2O / P2O5 = 1 ÷ 4 та груп [ОН]
-
, [СО3]

2-
 та 

[F]
-
, з наступним протіканням при охолодженні склорозплаву метастабільної 

ліквації та подальшим формуванням зародків і ростом кристалів в умовах в’язкості в 

межах 10
7
 ÷ 10

8
 Па ∙ с. Досліджено особливості формування на основі модельних 

стекол склокристалічних покриттів по сплавах титану ВТ5 та ОТ4-1, які полягають у 

попередній підготовці поверхні металу за методом електрохімічного або 

мікродугового оксидування з наступним нанесенням покриттів товщиною 150 мкм 

за шлікерною технологією та випалом за температур 870 ÷ 930 °С впродовж  

1,0 ÷ 1,5 хв. Встановлено, що проведення низькотемпературної термічної обробки 

дозволяє уникнути активного окиснення металу та утворитися силіцидам титану 

Ti5Si3 при атомному співвідношенні Ті / Si = 1,67 та оксидам титану змінної 

валентності (IV, III) при значенні Ті / О = 0,70 на межі контакту «покриття-

титановий сплав», які разом зі склофазою утворюють шар зчеплення з високою 

адгезійною міцністю σадг = 16 ÷ 17 МПа. Розроблено технологічні параметри 

нанесення біоактивних склокристалічних покриттів на сплави титану за шлікерною 

технологією. 

Четвертий розділ присвячено містить результати дослідження поведінки 

розроблених покриттів у фізіологічних середовищах in vitro та визначення їх 

механічних властивостей. 

Встановлено, що розроблені кальційсилікофосфатні склокристалічні покриття 

АП-10 та Т-3 при витримці у буферному розчині лимонної кислоти in vitro 

характеризуються низьким рівнем деструкції за ГОСТ ISO 10993-14-2011. 

Визначено, що при витримці зразків покриттів у дистильованій воді вихід у розчин 

іонів Ca
2+

 0,020 ÷ 0,145 мас. %, P
5+

 0,120 ÷ 0,230 мас. %, Na
+
 0,06 ÷ 0,130 мас. % та 

К
+
 0,020 ÷ 0,030 мас. % забезпечує рН = 7,23 ÷ 7,40, що створює сприятливі умови 

для швидкого формування та стабільного існування апатитоподібного шару на 

поверхні покриттів. 
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Встановлено, що в процесі витримки у модельному середовищі організму за 

три доби покриття АП-10 та Т3 характеризуються втратами маси, а впродовж  

30 ÷ 180 діб – приростом маси, що свідчить про осадження компонентів середовища 

на їх поверхні. Дані електронно-зондового аналізу свідчать про формування на 

поверхні розроблених покриттів апатитоподібного шару зі складом 

нестехіометричного гідроксиапатиту при атомному співвідношенні Si : Cа : P =  

1,00 : (4,00 ÷ 4,05) : (2,60 ÷ 2,68) на поверхні розроблених покриттів in vitro. 

За результатами оцінки вільної енергії поверхні покриттів АП-10 та Т3 

встановлено, що значення даного показнику в межах 50,936 ÷ 60,000 мДж/м
2
 є 

додатковим чинником для стимуляції адсорбції протеїнових молекул на їх поверхні 

при витримці зразків в 10 мас.% розчині альбуміну та, як результат, швидкого 

зрощування з кісткою на ранніх етапах кісткоутворення. 

Механічні властивості розроблених склокристалічних покриттів знаходяться в 

межах: мікротвердість H = 6620 ÷ 7050 МПа, твердість за Віккерсом HV =  

5440 ÷ 5660 МПа, міцність на згин σзг = 100 ÷ 120 МПа, параметр тріщиностійкості 

K1C = 2,01 ÷ 2,73 МПа·м
1/2

 та відповідають значенням зазначених властивостей 

біоактивних матеріалів, які експлуатуються в умовах динамічних навантажень. 

У п’ятому розділі наведено послідовність технологічних операцій при 

одержанні розроблених біоактивних склокристалічних покриттів на сплавах титану 

та акти дослідно-лабораторних та дослідно-промислових випробувань. Результатами 

дослідно-лабораторних та дослідно-промислових випробувань практично 

підтверджена доцільність використання розроблених біоактивних 

кальційсилікофосфатних склокристалічних покриттів АП-10 та Т3 для одержання 

динамічно навантажених імплантатів для кісткового ендопротезування зі 

скороченими термінами зрощування. 

Висновки до розділів та за результатами роботи сформульовані достатньо 

чітко і виразно та відповідають змісту дисертаційної роботи. 

Список використаних джерел досить повний і охоплює сучасні вітчизняні та 

зарубіжні публікації із 202 найменувань. 

Зміст автореферату відображає основний зміст дисертації та достатньо повно 
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розкриває внесок здобувача в наукові результати та практичну цінність роботи. 

В той же час до дисертаційної роботи є наступні зауваження: 

1. На стор. 50 приведена формула (2.5), за допомогою якої в розділі 3 

дисертації проводили розрахунки коефіцієнту кристалічності (Ккр). Використання 

цієї формули вважаю недоцільним через відсутність в ній P2O5. В свою чергу, оксид 

фосфору міститься в усіх дослідних стеклах (3 ÷ 10 мас. %) і саме різні фосфати 

кальцію є продуктами кристалізації таких стекол. 

2. Не зрозуміло чим обумовлений вибір граничного вмісту окремих 

компонентів стекол серії Т (розділ 3), зокрема, Na2O (3,3 мас. %),  

MgO (13,4 ÷ 13,8 мас. %). 

3. В табл. 3.1 склади дослідних стекол наведені у мас. %, а при розрахунках 

структурних показників в усі формули (крім показника рівня біологічної активності 

скла in vivo – GR) вміст компонентів підставляється в мол. %, що ускладнює оцінку 

результатів проведених розрахунків. 

4. На стор. 83, 2-й абзац зазначається, що додавання до складу малолужних 

стекол оксидів стронцію та магнію негативно впливає на кристалізацію 

гідроксиапатиту. При цьому вміст P2O5 в таких стеклах становить 3 ÷ 4 мас. %, що, 

вочевидь мало для кристалізації ГАП в достатній кількості. Тому казати про роль 

оксидів стронцію та магнію в процесі кристалізації фази гідроксиапатиту в даному 

випадку недоцільно. Такий вплив можна простежити тільки на складі стекол з 

однаковим вмістом оксидів фосфору і кальцію. 

5. За даними табл. 3.6, рис. 3.5 в складі склокристалічних матеріалів 

зафіксований β-кварц у кількості 1 ÷ 4 об. %. Рентгенофазовими дослідженнями 

таку кількість кристалічної фази достовірно ідентифікувати практично не можливо. 

Крім того, β-кварц не може бути продуктом кристалізації будь-яких стекол. Скоріш 

за все, якщо в склі фіксується ця фаза, то мова йде про залишковий кварц, який не 

розчинився в склорозплаві.  

Також викликає сумнів ідентифікація кристалічних фаз фторапатиту і 

гідроксиапатиту, які мають ідентичні параметри кристалічної решітки і однаковий 
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набір основних дифракційних максимумів. Рентгенофазовими дослідженнями їх 

відокремлено ідентифікувати неможливо. 

6. При дослідженні розчинності розроблених склокристалічних покриттів у 

дистильованій воді (пункті 4.1.2) визначали вилуговуваність іонів кальцію, натрію, 

калію і фосфору. Враховуючи достатньо високий вміст у складі покриттів Т1 і Т2 

стронцію і цинку (в перерахунку на оксиди відповідно 7 ÷ 8 мас. % і 3 мас. %), які є 

важкими металами, доцільно було б дослідити вихід іонів і цих металів. 

Справедливість цього побажання підтверджується літературним посиланням [139] в 

контексті речення на стор. 130 (2-й абзац). 

7. В дисертації у третьому розділі використовується словосполучення 

«шлікерна суспензія», яке не є типовим для технології тугоплавких неметалічних і 

силікатних матеріалів. Коректно було б наводити термін «емалевий шлікер» чи 

«шлікер емалі». 

8. Розроблені стекла характеризуються достатньо високою вилугованістю. Як 

впливає на цей процес обране для приготування шлікеру дисперсне середовище 

(водний розчин високомолекулярної сполуки). Чи відбувається процес гідролізу 

скла і зміна його складу? 

9. В дисертації не приведено інформацію про економічну доцільність 

прийнятих рішень. 

Вказані недоліки не впливають на загальну позитивну оцінку виконаної 

роботи. 

 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Шадріної Галини Миколаївни «Склокристалічні 

покриття по сплавах титану в системі R2O – RO – RO2 – R2O3 – P2O5 – SіO2 для 

кісткового ендопротезування» за своїм змістом відповідає паспорту спеціальності 

05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів. Дисертація є 

завершеною науково-дослідною роботою, яка вирішує важливу наукову-технічну 

задачу, суть якої полягає в розробленні основ технології одержання 

склокристалічних покриттів по сплавах титану для кісткового ендопротезування. 

Дисертаційна робота відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12 “Порядку присудження  
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