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 В съвременната биомедицина, от основна важност е въпроса, свързан с материалите, които 

се използват за изработването на импланти, изкуствени стави, дентални инструменти и други. Те 

трябва да покриват редица изисквания, такива като биосъвместимост, устойчивост към корозия и 

износване, подходящи механични свойства (модул на еластичност, твърдост, и др.). Материалите, 

които активно се разработват за нуждите на съвременната имплантология трябва да се 

характеризират с нисък модул на еластичност, максимално близък до този на човешките кости. От 

основна важност е гореспоменатите изисквания да бъдат изпълнени на повърхността на 

биомедицинските материали, тъй като там те са подложени на най-активна експлоатация. Именно 

по тази причина методите и техниките за повърхнинна обработка са активно използвани. 

 Показано е, че формирането на Ti-Ta базирани покрития върху титанова подложка са 

характеризирани със значително по-ниски модул на еластичност (около два пъти) и коефициент на 

триене в сравнение с показателите на титановия субстрат. Тези резултати разкриват редица нови 

перспективи в изработването на импланти, както и други важни приложения в съвременната 

медицина [1].  

 Изследвани са възможностите за повърхнинна модификация на титанови сплави чрез 

обработка със сканиращ електронен сноп, депозиране на биосъвместими покрития чрез методите 

на физичното отлагане от газова фаза (PVD – physical vapor deposition), както и оригиналното 

комбиниране на двете технологии. Получените резултати свидетелстват за значително намаляване 

на коефициента на триене и подобряване на корозионните свойства в случай на депозирани 

биосъвместими покрития чрез PVD методи върху предварително обработена повърхност със 

сканиращ електронен сноп [2]. 

 Представени са възможностите за подобряване на корозионните свойства и повърхнинната 

топография на биомедицински Co-Cr-Mo сплави чрез обработка със сканиращ електронен сноп, 

като е изследвано влиянието на мощността на електронния сноп. Резултатите показват значително 

подобряване на корозионните свойства, както и формирането на по-симетрична повърхнинна 

топография на сплавта, в случай на електронно-лъчева обработка при максималната изследвана 

мощност на снопа [3].  

 



 

Фигура 1. (а) корозионни свойства на титанови сплави [2];  (б) коефициент на триене на Ti-Ta 

повърхнинни сплави [1]; (в) корозионни свойства на Co-Cr-Mo сплави [3]. 
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