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Відомості про технологію
9027. Назва технології
1 - українською мовою
Дослідно-промислові технології виробництва нанопорошків MgF2 і MgAl2O4
3 - англійською мовою
Experimental and industrial technologies for producing of MgF2 and MgAl2O4 nanopowders
9125.Опис технології
1. Мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію
Мета полягає у розробці технології виготовлення нанопорошків MgF2 і MgAl2O4 для дослідного виробництва керамічних
обтічників для інфрачервоних головок самонаведення керованих ракет
2. Основна суть технології
Нанопорошки MgF2 і MgAl2O4 за фазовим складом і розміром мають бути придатними для наступного використання в
технології 3D-друку та іскро-плазмового спікання при виготовленні керамічних обтічників.
3. Анотований зміст
Розроблені технології синтезу нанопорошків фториду магнію (MgF2) і магній-алюмінієвої шпінелі (MgAl2O4) за
результатами атестації дають змогу виготовити термічно-, механічно- та оптично- придатні порошки для виготовлення
ІЧ-прозорих керамічних обтічників. Питома поверхня порошку MgF2 складає 38-40 м2/г, порошку MgAl2O4 складає 37,2
м2/г.
4. Проблеми, які технологія дає змогу вирішувати
Технології синтезу нанопорошків MgF2 і MgAl2O4 дають змогу вирішувати проблему виготовлення ІЧ-прозорих
керамічних обтічників.
5. Ознаки новизни технології
Розроблені технології синтезу нанопорошків MgF2 і MgAl2O4, їх зберігання та попередньої обробки до спікання є новими
6. Складові технології
• Змішування необхідних речовин у відповідних концентраціях і отримання прекурсору вигляді гелю. • Відмивка гелю
проводилася через декантацію та центрифугування. • Сушка центрифугуванням прекурсору у сушильній шафі. • Отримані
під час сушки прозорі кристали подрібнювали до отримання однорідного порошку. Отриманий порошок зберігали у
закритих ємностях при постійній вологості.
Опис технології англійською мовою
According to the certification results, the developed technologies for the synthesis of MgF2 and MgAl2O4 nanopowders make it
possible to obtain powders suitable in terms of the thermal, mechanical and optically properties for the formation of complexshaped workpieces by 3D printing of for subsequent spark-plasma sintering and manufacture of infrared transparent ceramic
fairings.
9127. Технічні характеристики
Питома поверхня порошку MgF2 складає 38-40 м2/г, порошку MgAl2O4 складає 37,2 м2/г. Розроблені технології синтезу
нанопорошків дозволили виготовити прозорі ( ~ 85%) в ІЧ діапазоні керамічні обтічники.

9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
Нанопорошки MgF2 і MgAl2O4 за своїми характеристиками дозволяють виготовити спечені вітчизняні керамічні обтічники
прозорі (85%) в ІЧ діапазоні, які на 35% дешевші за імпортні аналоги, що дає можливість провести імпортозаміщення
5490. Об'єкти інтелектуальної власності
немає
9156. Основні переваги порівняно з існуючими технологіями
За своїми характеристиками нанопорошки MgF2 і MgAl2O4 відповідають кращим вітчизняним аналогам
9155. Галузь застосування
C.26.11 Виробництво електронних компонентів
9158. Інформація щодо потенційних ринків збуту технології
Державне підприємство "ВО Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова"
9160. Інформація щодо потенційних ринків збуту продукції, виробленої з використанням технології
Казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал" , Україна
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– 9157/TRL4 - перевірено прототип в лабораторії, технологію перевірено в лабораторії
– якщо технологічну документацію розроблено за результатами лабораторних випробувань дослідного зразка - 9157/Л
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