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onstrukcja multitygla umożliwia efektywne odparowanie różnych materiałów wiązką elektronową w procesach EBPVD (electron beam physical vapour deposition). Jednoczesne odparowanie różnych materiałów
niezbędne jest w procesach wytwarzania powłok złożonych, tj. wieloskładnikowych, kompozytowych
i wielowarstwowych.

Całość konstrukcji stanowi okrągły blok miedziany, chłodzony wodą, z wyznaczonymi czterema gniazdami zlokalizowanymi po obwodzie, który jest wyposażony w obrotową przesłonę zasłaniającą niewykorzystywane gniazda podczas procesu
osadzania. Konstrukcja tygla wielopozycyjnego składająca się z czterech modułów umożliwia w jednym procesie technologicznym odparowywanie materiałów o różnej przewodności cieplnej. Moduł przeznaczony do odparowania materiałów o małym współczynniku przewodnictwa cieplnego (np. Ti, Gd, Ni, Al2O3) został wyposażony w system intensywnego
chłodzenia wodą umożliwiający szybkie odprowadzanie ciepła ze ścianek tygla. Dla materiałów o dużym współczynniku
przewodności cieplnej (np. Al, Cu), które wymagają mniej intensywnego chłodzenia w procesie parowania, zaprojektowano tygiel wykonany z materiału ceramicznego.
Dla materiałów trudnotopliwych (np. W, Mo), charakteryzujących się wysoką temperaturą topnienia
(2600÷3400°C), zaprojektowano tygiel grafitowy,
którego wewnętrzna powierzchnia została pokryta powłoką z barierą cieplną na bazie ZrO2 o grubości ≈150 µm. Dla materiałów sublimujących (np.
Cr, Mg), które wymagają stosowania tygla o konstrukcji pozwalającej na ciągłe przemieszczanie
odparowywanych obszarów materiału w strefie
działania wiązki elektronowej, zaprojektowano
tygiel obrotowy chłodzony wodą. Wprowadzenie
obrotu pozwala na równomierne odparowywanie
materiału z całej powierzchni wsadu.
Multitygiel współpracuje ze specjalnie zaprojektowanym systemem sterowania umożliwiającym współdziałanie tygla z systemami technologicznymi PVD.
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(a) Modułowy tygiel wielopozycyjny zamontowany w komorze
urządzenia technologicznego, (b) przesłona obrotowa, (c) system
sterowania, (d) możliwości technologiczne wykorzystania multitygla
do wytwarzania powłok wielowarstwowych
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T

he structure of the melting pot enables effective evaporation of different materials using electron beam
physical vapour deposition (EBPVD). Concurrent vaporisation of different types of materials is indispensable
in processes in which multi-component, composite, and multilayer coatings are produced.

The whole structure is a round, water-cooled copper block with four sockets located at the circumference.
The block is equipped with a rotational shutter covering slots unused during the deposition process. The construction
of the melting pot consists of four modules and enables evaporation of materials with different thermal conductivity
in a single technological process. The module is particularly intended for the evaporation of materials with a low
thermal conductivity coefficient (e.g. Ti, Gg, Ni, Al2O3). It is equipped with a system for intense water cooling that
enables quick heat transfer from the walls of the melting pot. As far as materials with high thermal conductivity are
concerned (e.g. Al, Cu), for which less intense water cooling is required, a ceramic melting pot was designed, while
for refractory materials (e.g. W, Mo) with the high melting point (2600÷3400°C), a graphite melting pot with a layer
of thermal barrier based on ZrO2 (≈150 μm)
was developed. For sublimation materials (e.g.
Cr, Mg), which require a melting pot enabling
constant movement of evaporated materials
in the area where the electron beam is active,
a rotational water-cooled melting pot was
designed. The introduction of rotation enables
even evaporation of the material from the entire
surface of the batch.
The melting pot cooperates with a specially
designed control system facilitating cooperation
with systems for PVD technologies.
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(a) Modular multi-position melting pot mounted in a chamber
of a technological device (b) rotational shutter, (c) control system,
(d) technological possibilities to use a melting pot to produce multilayer
coatings
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