LABOLATORIUM TECHNIK WYTWARZANIA
1.

Aparatura wytworzona w Instytucie pozwala na wytwarzania materiałów
amorficznych na drodze odlewania ciekłego metalu na wiruj cy walec lub do
wlewnic miedzianych w komorze helowej z mo liwo ci wst pnego
pompowania, wewn trz której zainstalowany jest układ nap dowy, koła, które
nap dzane jest płynnie w zakresie pr dko ci obrotowych od 0 do 20 m/s. Tygle
kwarcowe z kawałkami stopu przeznaczonego do odlewania, wprowadzano s
poprzez układ uszczelnie do komory i nagrzewane indukcyjnie poprzez cewk
zasilan generatorem wysokiego napi cia (piec indukcyjny). Odlewanie
odbywa si po przetopieniu stopu i wtłoczeniu go poprzez szczelin tygla na
wiruj cy walec lub do wlewnicy przy u yciu dodatkowego strumienia helu.
Maksymalna temperatura topienia ok. 3000ºC.

Aparatura
pozwala
na
wytworzenie
materiałów
amorficznych w postaci ta m
o szeroko ci od 1 do 10 mm i
grubo ci około 50 µm
(metoda na wiruj cy walec)
lub pr tów o rednicy od 1-3
mm (wlewnice miedziane).

Obecnie w stadium konstrukcji jest nowe urz dzenie w postaci dwóch
Urz dzenia do produkcji
materiałów amorficznych i współbie nie obracaj cych si kół, pomi dzy które b dzie wtłaczany stop w
ciekłej postaci. Technologia ta pozwoli na otrzymywanie materiałów
nanokrystalicznych
amorficznych w postaci płytek o szeroko ci od 1 do 10 mm i grubo ci do 1mm.
2.

Zestaw aparatury pozwalaj cy na otrzymywanie materiałów nanokrystalicznych
w wyniku mechanicznej syntezy (MS) czystych pierwiastków w postaci
proszków, poł czony z prasowaniem na gor co. Mechaniczn syntez
przeprowadza
si
w
dwóch
typach
młynów:
planetarnym
wysokoenergetycznym firmy Fritsch model Pulverisette P/4 oraz
horyzontalnym niskoenergetycznym młynie obrotowym skonstruowanym w w
Instytucie. Oba młyny zapewniaj przeprowadzenie mechanicznej syntezy
równolegle dla czterech składów stopów w manipulacyjnej komorze argonowej
skonstruowan w Instytucie, do wszelkich czynno ci zwi zanych z procesem
MS. Proces zag szczania proszków po mechanicznej syntezie prowadzi si
urz dzeniu w skład, którego wchodz : piec wysokotemperaturowy (do 1100 °C)
zainstalowany na prasie hydraulicznej o maksymalnym obci eniu 40 T,
wyposa ony w układ zasilaj cy w argon. Proces prasowania odbywa si w
ró nego typu matrycach dobieranych w zale no ci od temperatury i
przyło onego ci nienia. Ko cowym etapem wytwarzania stopów o strukturze
nanokrystalicznej metod metalurgii proszków w IMIM PAN jest wy arzanie
prasowanych próbek w piecu pró niowym. firmy GERO Hochtemperturöfen
GHMH (maksymalna pró nia 10-5 Torr, maks. temperatura pracy 1350 °C).

Zestaw umo liwia uzyskanie
nanokrystalicznych
materiałów
w
postaci
wypraski w zakresie rednic
od 15 do 50 mm i wysoko ci
od 5 do 10 mm.

