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Відомості про технологію
9027. Назва технології
1 - українською мовою
Дослідно-промислова технологія іскро-плазмового спікання ІЧ прозорих керамічних обтічників з нанопорошку MgF2
3 - англійською мовою
Experimental-industrial technology for spark-plasma sintering (SPS) of infrared transparent ceramic fairings from MgF2
nanopowder
9125.Опис технології
1. Мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію
Мета полягає у розробці технології спікання ІЧ прозорих керамічних обтічників з нанопорошку MgF2 іскро-плазмовим
методом.
2. Основна суть технології
Технологія спікання із застосуванням іскро-плазмового режиму продемонструвала доцільність виготовлення щільних
керамічних обтічників з нанопорошку MgF2 з досить високим рівнем прозорості (~85%).
3. Анотований зміст
Розроблена технологія іскро-плазмового спікання дозволяє виготовляти прозорі ( ~ 85%) в ІЧ діапазоні керамічні
обтічники з нанопорошку MgF2. Виготовлена експериментальна партія керамічних обтічників у кількісті 6 штук.
4. Проблеми, які технологія дає змогу вирішувати
Технологія іскро-плазмового спікання дозволяє виготовляти прозорі ( ~ 85%) в ІЧ діапазоні керамічні обтічники з
нанопорошку MgF2.
5. Ознаки новизни технології
Технологія спікання ІЧ прозорих керамічних обтічників з нанопорошку MgF іскро-плазмовим методом є новим
6. Складові технології
Для спікання використовуємо або підготовлений (гранульований та висушений порошок) або заготовку, сформовану
методами 3Д-друку чи шлікерним литтям. Порошок у необхідній кількості або заготовку вміщуємо у графітову пресформу, виготовлену з урахуванням параметрів готового виробу. Розміщуємо прес-форму з заготовкою у камері машини
спікання. Проводимо процес спікання, задаючи необхідні параметри процесу: температуру, тиск, швидкості нагрівання та
пресування. Охолоджуємо прес-інструмент з виробом та виймаємо спечений виріб. Виконуємо попереднє очищення
піщано-струменевою обробкою
Опис технології англійською мовою
According to the certification results, the developed spark-plasma sintering technology makes it possible to produce IR
transparent (~85%) ceramic fairings from MgF2 nanopowders.
9127. Технічні характеристики
Розроблена технологія ІПС дозволила виготовити прозорі ( ~ 85%) в ІЧ діапазоні в ІЧ діапазоні керамічні обтічники для
систем ППО

9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
Розроблена технологія ІПС дозволила виготовити вітчизняні керамічні обтічники прозорі (біля 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
Спечені вироби 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
9157. Ступінь відпрацювання технології
– 9157/TRL4 - перевірено прототип в лабораторії, технологію перевірено в лабораторії
– якщо технологічну документацію розроблено за результатами лабораторних випробувань дослідного зразка - 9157/Л
5535. Умови поширення в Україні
53 - за договірною ціною
5211. Умови передачі зарубіжним країнам
37 - передача зарубіжним країнам не дозволяється
6012. Орієнтовна вартість технології та витрат на впровадження: 400 тис. грн.
6013. Особливі умови впровадження технології
Не впроваджено
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