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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kompozytów zwáaszcza o strukturze nanometrycznej, które znajdują zastosowanie np. w sensorowych parach trących milisystemów wspóápracujących ze sztuczną inteligencją.
Z polskiego opisu patentowego nr 110 580 znany jest sposób wytwarzania powáok z azotków
metali na wĊglikach spiekanych polegający na pokrywaniu wĊglików spiekanych azotkami metali na
drodze chemicznej krystalizacji z fazy gazowej, zawierającej wodór azot i pary halogenków metali grup
przejĞciowych w temperaturze 950 - 1350°C. W stosowanej mieszaninie gazowej natĊĪenie przepáywu
wodoru wynosi 0,3-0,5 mol·min-1, azotu 0,05-0,15 mol·min-1 a par halogenku metalu 4·10-4-2·10-3 mol·min-1.
Proces krystalizacji prowadzi siĊ korzystnie przez 5-10 minut, stosując grzanie indukcyjne pokrywanych wyrobów, nadając im ruch obrotowy w czasie syntezy.
Z amerykaĔskiego opisu patentowego nr 5973050 znany jest kompozytowy materiaá termoelektryczny zawierający nanometryczne ziarna metali ( Ag, Cu, Pt, Al, Sb) rozproszone w osnowie polimerowej z grupy polianiliny, polipirydyny i in. Powstaje on poprzez zmieszanie proszku o nanomertycznych ziarnach z wybranym polimerem.
Z polskiego zgáoszenia patentowego nr 342 907 znany jest nanostrukturalny materiaá termoelektryczny oraz sposób jego wytwarzania (BUP 02/08).
Sposób wytwarzania nanostrukturalnego materiaáu termoelektrycznego polega na tym, Īe
z prekursorów, których pierwiastki wchodzą w skáad materiaáu termoelektrycznego korzystnie: Bi, Te,
Sb, Se, Sn, Pb, As, Co, Fe, Ir, Rh, Ru, Si, Ge, La, Ce, Nd., przygotowuje siĊ roztwór wyjĞciowy, przy
czym stĊĪenie pierwiastków i ich stosunki molowe w roztworze dobiera siĊ tak, aby koĔcowy materiaá
posiadaá wymagany skáad chemiczny, nastĊpnie do roztworu dodaje siĊ korzystnie inne skáadniki takie
jak Ğrodki regulujące lepkoĞü, napiĊcie powierzchniowe roztworu, topniki oraz substancje stabilizujące
aerozol. Z otrzymanego roztworu wytwarza siĊ aerozol o Ğrednicy kropel mniejszej od 20 Pm, zawierający skáadniki potrzebne do syntezy materiaáu termoelektrycznego. Aerozol transportuje siĊ z mieszanką gazu noĞnego do komory reakcyjnej, gdzie w wysokiej temperaturze 300 - 2500°C przy ci-6
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Ğnieniu 10 -10 MPa i w atmosferze redukującej, utleniającej lub obojĊtnej syntezuje siĊ proszki rozmiarów nanometrycznych o sferycznym ksztaácie ziaren Ğrednicy I<5000 nm i gruboĞci Ğcianek d<500
nm, które nastĊpnie odseparowuje siĊ od fazy gazowej.
Celem wynalazku jest opracowanie technologii otrzymywania kompozytu zwáaszcza o strukturze
nanometrycznej.
Sposób wedáug wynalazku polega na tym, Īe metaliczne, lub niemetaliczne mikro- lub nanoproszki zwáaszcza niklu, miedzi, wolframu, molibdenu, Īelaza, kobaltu, tytanu, antymonu, tantalu,
chromu, niobu, indu, renu, cyny, cynku lub ich stopy lub tlenki, a takĪe mikro- lub nanoproszki grafitu
i krzemu modyfikuje siĊ pokrywając powierzchniĊ ziaren co najmniej jedną nanowarstwą ceramiczną:
wĊglików, azotków, borków, krzemków, aluminków, tlenków, fosforków, germanków, tellurków, arsenków, siarczków, selenków, wodorków, magnezków lub ich kombinacjami, metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej, równieĪ ze wspomaganiem np. ultrafioletem. W tym celu do reaktora wprowadza siĊ taką mieszaninĊ gazową, aby powstająca warstwa miaáa Īądany skáad chemiczny, natomiast
temperaturĊ procesu osadzania warstw ustala siĊ tak aby byáa niĪsza od temperatury topienia pokrywanego warstwą proszku oraz jej kolejnej warstwy. Z powstaáych proszków o mikro- lub nanometrycznych ziarnach pokrytych nanowarstwą sporządza siĊ kompozyt o skáadzie; 10%-98% wagowych
proszku pokrytego warstwą ceramiczną 1%-70% wagowych polimeru lub zmielonej fryty szklanej (stanowiących matrycĊ kompozytu) oraz 0%-50% modyfikatorów.
Kompozyt wedáug wynalazku pozwala na modyfikacjĊ wáaĞciwoĞci co pozwala na jego zastosowanie zwáaszcza jako sensory dla elektrotribologii, gdzie istotne są ich wáaĞciwoĞci mechaniczne
i cieplne. W porównaniu z kompozytami typu MEMS opartymi na proszkach w skali mikrometrycznej
kompozyty wedáug wynalazku wykazują lepsze wáasnoĞci uĪytkowe. Ponadto pokrycie proszków ciągáą warstwą o odpowiednim skáadzie chemicznym powoduje poprawĊ jego odpornoĞci na Ğcieranie,
gdyĪ na warstwĊ o niĪszej twardoĞci nanosi siĊ warstwĊ z materiaáu o twardoĞci wyĪszej, co w konsekwencji wpáywa na wáaĞciwoĞci kompozytu. Ponadto dziĊki zastosowaniu proszków pokrytych warstwą
tworzy siĊ efekt tunelowania, wywoáujący wáaĞciwoĞci sensorowe, których nie wykazują pojedyncze
proszki bez warstw. Ukáad taki tworzy nową jakoĞü dla materiaáów sensorowych. Rezystancja materiaáu powstaáego sposobem wedáug wynalazku wynosi od 10 : do 1 G :.
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Kompozyt wg wynalazku znajduje zastosowanie np. w sensorowych parach trących milisystemów wspóápracujących ze sztuczną inteligencją gdzie peáni rolĊ czujników parametrycznych w ukáadach automatyki i mikroelektroniki.
Przykáad 1
Sposobem wedáug wynalazku pokryto proszki grafitu i krzemu warstwą wĊglika krzemu.
Proces osadzania warstwy wĊglika krzemu na powierzchni proszków prowadzi siĊ w ukáadzie
otwarto-przepáywowym w reaktorze kwarcowym. Reaktor stanowi rurĊ kwarcową o Ğrednicy 50 mm
i dáugoĞci 500 mm, umieszczoną w piecu rurowym i obracaną przy pomocy silnika elektrycznego
z szybkoĞcią okoáo 10 obrotów na minutĊ. Do reaktora wprowadza siĊ mieszaninĊ reaktywnych gazów
zawierających: trójchlorometylosilan (CH3SiCl4), wodór i argon. MieszaninĊ taką otrzymuje siĊ w wyniku nasycenia parami ciekáego trójchlorometylosilanu gazu noĞnego (Ar + 10% H2), który jest przepuszczany przez tą ciecz z szybkoĞcią 10 l/h. Reaktor ogrzewa siĊ w piecu rurowym do temperatury
1360°K przez okoáo 1,5 godziny. W tych warunkach podczas osadzania z fazy gazowej (CVD) na powierzchni nanoproszków powstaje warstwa wĊglika krzemu o gruboĞci nanometrycznej.
NastĊpnie z powstaáego proszku o nanometrycznych ziarnach pokrytych nanowarstwą wytwarza siĊ kompozyt o nastĊpującym skáadzie
50% wag. nanoproszku grafitu pokrytego nanowarstwą SiC
5% wag. nanoproszku krzemu pokrytego nanowarstwą SiC
5% wag, cementu fosforowego
20% wag. Īywicy silikatowej
20% wag. wĊglanu wapnia
Przykáad 2
Sposobem wedáug wynalazku pokryto proszki MoO3, krzemu i grafitu pokrytego wĊglikiem
krzemu (jak w przykáadzie pierwszym), warstwą azotku krzemu. Proces osadzania warstwy azotku
krzemu na powierzchni proszków prowadzi siĊ w ukáadzie otwarto-przepáywowym w reaktorze kwarcowym. Reaktor stanowi rurĊ kwarcową o Ğrednicy 50 mm i dáugoĞci 500 mm, umieszczoną w piecu
rurowym i obracaną przy pomocy silnika elektrycznego z szybkoĞcią okoáo 10 obrotów na minutĊ. Do
reaktora wprowadza siĊ mieszaninĊ reaktywnych gazów zawierających argon, silan SiH4 oraz amoniak NH3. MieszaninĊ taką otrzymuje siĊ w szklanym pojemniku, do którego doprowadza siĊ wymienione gazy o szybkoĞci przepáywu odpowiednio Ar- 22,0 l/h, SiH4 - 0,7 l/h, NH3 - 2,2 l/h. Reaktor
ogrzewa siĊ do temperatury 1020 K przez okres 1,5 godziny. W tych warunkach podczas procesu
osadzania z fazy gazowej azotek krzemu tworzy siĊ w postaci nanometrycznej warstwy na powierzchni proszków.
NastĊpnie z powstaáego proszku wytwarza siĊ kompozyt poprzez zmieszanie i homogenizacjĊ o
nastĊpującym skáadzie
70% wag. nanoproszku Si pokrytego nanowarstwą Si3N4
10% wag. grafitu pokrytego kolejno nanowarstwą SiC i Si3N4
5% wag. MoO3 pokryty nanowarstwą Si3N4
10% wag. zmielonej fryty szklanej
5% wag. etylocelulozy

ZastrzeĪenie patentowe
Sposób wytwarzania kompozytów zwáaszcza o strukturze nanometrycznej wykorzystujący metodĊ chemicznego osadzania z fazy gazowej, znamienny tym, Īe mikro- lub nanoproszki niklu, miedzi, wolframu, molibdenu, Īelaza, kobaltu, tytanu, antymonu, tantalu, chromu, niobu, indu, renu, cyny,
cynku oraz ich stopy, tlenki, a takĪe mikro- lub nanoproszki grafitu i krzemu, modyfikuje siĊ pokrywając, znanym sposobem osadzania z fazy gazowej, powierzchniĊ tych ziaren co najmniej jedną nanowarstwą wĊglików, azotków, borków, krzemków, aluminków, germanków, fosforków, tlenków, tellurków, arsenków, siarczków, selenków, wodorków, magnezków lub ich kombinacjami, po czym z powstaáych proszków sporządza siĊ kompozyt o skáadzie 10%-98% wagowych proszku pokrytego nanowarstwą ceramiczną 1%-70% wagowych polimeru lub zmielonej fryty szklanej oraz 0%-50% modyfikatorów.
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