




SPIS TREŚCI
Table  of  Contents

1. O CENTRUM BIAMAT / About BIAMAT  .................................................................................................................................................................................................................................... 4

2. WSTĘP / Introduction  ................................................................................................................................................................................................................................................................ 8

3. SyNTEzA MATERIAłóW /  Synthesis of materials ................................................................................................................................................................................................................ 10
3.1    Indukcyjne piece próżniowe VIM-LAB 2,5-20 i VIM-LAB 50-60  /  Vacuum induction furnaces VIM LAB 2,5-20 and VIM-LAB 50-60............................................................................ 11
3.2    Piec łukowy MAM-1 (Edmund Buhler GmbH)  /  Arc furnace MAM-1 (Edmund Bühler GmbH)........................................................................................................................................ 13
3.3    Urządzenie do iskrowego spiekania plazmowego  (Spark Plasma Sintering - SPS)  /  Spark Plasma Sintering Furnace (SPS) ....................................................................................... 14
3.4    Wysokoenergetyczne młynki planetarne  /  High-energy planetary mills ......................................................................................................................................................................... 15
3.5    Maszyny odlewnicze taśm amorficznych  /  Amorphous ribbon casting machines ......................................................................................................................................................... 16
3.6    Obróbka cieplna / Heat treatment ....................................................................................................................................................................................................................................... 18

4. APARATURA POMIAROWA /  Measurement equipment .................................................................................................................................................................................................... 22

46 4.1    Dyfraktometr rentgenowski  XRD 7  (Seifert-FPM)  /  X-ray diffractometer  XRD 7  (Seifert-FPM) .................................................................................................................................. 23
4.2    Kalorymetr typu DSC 404C Pegasus (Netzsch)  /  DSC 404C Pegasus calorimeter (Netzsch) ............................................................................................................................................ 24
4.3    Dylatometr typu DIL 402 C (Netzsch)  /  DIL 402 C dilatometer (Netzsch) ........................................................................ 26
4.4    System pomiarowy Permagraph L (Magnet-Physik GmbH)  /  Permagraph L measurement system(Magnet-Physik GmbH) ...................................................................................... 27
4.5    System pomiarowy Remacomp C-100 (Magnet-Physik GmbH)  /  Remacomp C-100 measurement system (Magnet-Physik GmbH)  ........................................................................ 28
4.6    Stanowisko pomiarowe oparte o oscyloskop Tektronix  /  Tektronix oscilloscope based measurement system .............................................................................................................. 30
4.7    Analizator impedancji Agilent 4294A z przystawką do pomiaru rdzeni toroidalnych  /  Impedance analyser  Agilent 4294A with a fixture for magnetic measurements ............... 31
4.8    Mikroanalizator rentgenowski JXA 8230 (JEOL)  /  JXA 8230 X-ray microanalyser (JEOL)................................................................................................................................................. 32
4.9    NanoTec Analysette 22  (Fritsch)  /  Laser particle sizer NanoTec Analysette 22  (Fritsch) ................................................................................................................................................ 34
4.10  Urządzenie do pomiaru efektu magnetokalorycznego (AMT&C, Ltd)  /  Magnetocaloric effect measurement setup (AMT&C, Ltd) ............................................................................. 35
4.11  Magnetometr SQUID-owy MPMS XL (Quantum Design)  /  SQUID-based MPMS XL magnetometer (Quantum Design) ............................................................................................... 36
4.12  Urządzenie do pomiaru właściwości fizycznych w polu magnetycznym PPMS (Quantum Design)  /  Physical Property Measurement System PPMS (Quantum Design) ................ 38
4.13  LSR- 3 Seebeck  /  LSR- 3 Measuring System ....................................................................................................................................................................................................................... 40

5. APARATURA POMOCNICzA / Auxiliary equipment ............................................................................................................................................................................................................. 42
5.1   Profesjonalna linia do preparatyki zgładów metalograficznych (STRUERS)  /  Professional line for preparation of metallographic micro-sections (STRUERS) .................................. 43
5.2   Szlifierka zadaniowa (FAS Głowno)  /  Production grinding machine (FAS Glowno) ......................................................................................................................................................... 45
5.3   Laserowy ploter tnący FB 750 (CadCam Technology)  /  Laser Cutting System FB 750 (CadCam Technology) .................................................................................................................. 46
5.4   Magneśnica impulsowa (Magnet-Physik GmbH) / Impulse magnetiser K-series (Magnet-Physik GmbH) ...................................................................................................................... 47

6. RdzENIE MAgNETyCzNIE MIĘkkIE / Soft magnetic cores.............................................................................................................................................................................................. 48

46 6.1    Rdzenie amorficzne na ekrany magnetyczne  /  Amorphous cores for magnetic screens ................................................................................................................................................ 49
6.2    Rdzenie amorficzne o wysokiej przenikalności magnetycznej  /  Amorphous cores with high magnetic permeability ................................................................................................. 50
6.3    Rdzenie amorficzne do rozdzielczych transformatorów obniżających  /  Amorphous cores for step-down distribution transformers ......................................................................... 51
6.4    Rdzenie amorficzne i nanokrystaliczne cięte, prostokątne na transformatory o podwyższonej częstotliwości pracy  /
          Amorphous and nanocrystalline cut/rectangular transformer cores for operation at elevated frequencies ................................................................................................................... 52
6.5    Rdzenie amorficzne o wysokiej indukcji nasycenia i obniżonej przenikalności magnetycznej  /
          Amorphous cores with high saturation induction and reduced magnetic permeability .................................................................................................................................................. 53
6.6    Rdzenie nanokrystaliczne o obniżonej przenikalności magnetycznej  /  Nanocrystalline cores with reduced magnetic permeability  ........................................................................ 54
6.7    Rdzenie nanokrystaliczne o wysokiej indukcji nasycenia i przenikalności magnetycznej  /  Nanocrystalline cores with high saturation induction and magnetic permeability ..... 55
6.8    Rdzenie nanokrystaliczne o obniżonej remanencji  /  Nanocrystalline cores with reduced remanence .......................................................................................................................... 56
6.9    Rdzenie nanokrystaliczne o wysokiej indukcji nasycenia i obniżonej przenikalności magnetycznej  /  
          Nanocrystalline cores with high saturation induction and reduced magnetic permeability ............................................................................................................................................ 57
6.10  Rdzenie amorficzne na transformatory średniej częstotliwości  /  Amorphous cores for medium-frequency transformers .......................................................................................... 58

3



MISją CENTRUM BAdAń I APlIkACjI INNOWACyjNyCh
MATERIAłóW METAlICzNyCh I CERAMICzNyCh BIAMAT
jest konsolidacja środowiska naukowego oraz stworzenie wspólnego zaplecza 
badawczo-technologicznego wiodących w kraju jednostek naukowych,
w celu prowadzenia badań na światowym poziomie w zakresie przyszłościowych 
materiałów i technologii, ukierunkowanych na zastosowanie w gospodarce. 
     Centrum ma służyć całemu środowisku naukowemu, zarówno polskiemu,
jak i zagranicznemu, prowadzącemu badania nad innowacyjnymi materiałami
i technologiami. Centrum tworzą wiodące w kraju jednostki naukowe:
Instytut Metali Nieżelaznych (koordynator), Wydział Inżynierii Materiałowej 
Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

ThE MISSION Of ThE BIAMAT CENTRE fOR RESEARCh ANd APPlICATION
Of INNOvATIvE METAllIC ANd CERAMIC MATERIAlS
is to consolidate scientific community and to create joint research and technological 
background with the participation of leading Polish research centres to enable 
carrying research at a world level on advanced materials and technologies
for functional applications in national economy. 
      The Centre is intended to be available to the whole scientific community, both 
Polish and foreign, conducting research on innovative materials and technologies.  
It consists of the leading Polish research units: Institute of Non-Ferrous Metals 
(coordinator), Faculty of Materials Science and Engineering of the Warsaw University 
of Technology, and the Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences.

1.  O CENTRUM BIAMAT
       About  BIAMAT



POTENCjAł CENTRUM BIAMAT:

• kadra – najwyższej klasy naukowcy (IMN, IF PAN, WIM PW),
• liczne publikacje naukowe, patenty, wdrożenia, nagrody i wyróżnienia,
• nowoczesne zaplecze badawczo-technologiczne,
• wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań,
• doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych,
• szeroka współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
• współpraca z przemysłem,
• akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie pomiarów magnetycznych.

OBSzARy dzIAłAlNOŚCI:

• nowe materiały i technologie dla energoelektroniki, elektrotechniki oraz motoryzacji,
• nowoczesne podzespoły amorficzne i nanokrystaliczne dla energoelektroniki
   i elektrotechniki,
• innowacyjne rozwiązania technologiczne dla branży chłodnictwa i klimatyzacji,
• metalurgia stopów wysoce reaktywnych,
• wykorzystanie nowoczesnych technologii do wytwarzania nanomateriałów.

POTENTIAl Of ThE BIAMAT CENTRE IS ThE fOllOWINg:
• Staff: highest-class researchers (IMN, IF PAN, WIM PW),
• Many scientific publications, patents, practical implementations,
   awards and distinctions,
• Modern research instrumentation and technological background,
• Many-years of experience in conducting research,
• Experience in performing national and international projects,
• Wide cooperation with Polish and foreign research centres,
• Cooperation with the industry,
• Accreditation granted by the Polish Centre of Accreditation
   in the area of magnetic measurements.

ACTIvITy AREAS:
• New materials and technologies for power electronics, electrical
   engineering and automotive industry,
• Modern amorphous and nanocrystalline magnetic components
   for power electronics and electrical engineering,
• Innovative technological solutions for HVAC&R industries,
• Metallurgy of highly-reactive alloys, 
• Application of modern technologies for the production of nanomaterials.
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COOPERATION OffER IN ThE fIEld Of:
1. Research aimed at developing new-generation of innovative materials, including:

• soft and hard magnetic materials,
• amorphous and nanocrystalline materials,
• metal-ceramic composites with a perovskite, skutteridite structure,
• Heusler alloys,
• magnetostrictive materials,
• materials exhibiting giant magnetocaloric effect,
• brazing alloys.

2. Examination of structure, and physical, magnetic and thermal properties
    of the materials manufactured.
3. Studies of thermodynamic phenomena.
4. Design and building prototype equipment and technological installations for casting  
     amorphous ribbons from selected grades of alloys by melt-spinning.
5. Design and building prototype equipment for heat treatment and thermo-magnetic  
     treatment of cores.
6. Development of technology for casting ribbons and producing cores from them.
7. Development of technology for heat treatment and thermo-magnetic treatment
    of the cores.

OfERTA WSPółPRACy W zAkRESIE:
1. Badania nad opracowaniem innowacyjnych materiałów nowej generacji,
     w szczególności:

• materiałów magnetycznie miękkich i twardych,
• materiałów amorficznych i nanokrystalicznych,
• kompozytów metaliczno-ceramicznych o strukturze perowskitu, skuterudytu,
• stopów Heuslera,
• materiałów magnetostrykcyjnych,
• materiałów z gigantycznym efektem magnetokalorycznym,
• stopów lutowniczych.

2. Badania struktury, właściwości fizycznych, magnetycznych i termicznych
     wytwarzanych materiałów.
3. Badania zjawisk termodynamicznych.
4. Projektowanie i budowa prototypowych urządzeń i instalacji technologicznych
    do odlewania taśm amorficznych z wybranych gatunków stopów metodą
    ultraszybkiego schładzania.
5. Projektowanie i budowa prototypowych urządzeń do obróbki
     cieplnej i cieplno-magnetycznej rdzeni.
6. Doskonalenie technologii odlewania taśm i wytwarzania rdzeni.
7. Doskonalenie technologii obróbki cieplnej i cieplno-magnetycznej rdzeni.

www.biamat.pl6



JESTEśMy OTWARCI NA WSPółPRACę
przy inicjowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych, krajowych
i międzynarodowych (m.in. w ramach programów ramowych UE), dotyczących 
w szczególności zagadnień mających priorytetowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarki.

WE ARE OPEN fOR COOPERATION
in initiating and carrying out R&D projects, national and international
(e.g. under the EU research programmes), referring in particular to the topics 
of great importance for the economy. 
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2.  WSTĘP
       Introduc t ion

ThE BIAMAT CENTRE
   The BIAMAT Centre is in possession of modern equipment
for materials synthesis and their full characterisation, including 
determination of their structure, physical, magnetic and thermal 
properties, and functional parameters. The research and technological 
background includes many unique equipment items built using the 
most recent technological achievements.

CENTRUM BIAMAT
Centrum BIAMAT dysponuje nowoczesnymi urządzeniami do syntezy 
materiałów, jak również do ich pełnej charakteryzacji, poczynając
od struktury, właściwości fizycznych, magnetycznych, termicznych
aż po określenie parametrów czysto aplikacyjnych.
Bazę badawczo-technologiczną stanowią urządzenia, w których 
wykorzystano najnowszą myśl techniczną, i przez to są one często 
unikatowe w skali całego kraju.



  
     MaMy Możliwość wytwarzania Materiałów, 
korzystając z różnych technik, M.in.:
    topienia indukcyjnego i łukowego, spiekania plazmowego, mielenia oraz odlewania 
metodą melt-spinning. W celu weryfikacji poprawności procesu topienia otrzymane 
stopy poddajemy analizie składu chemicznego przy użyciu czterokanałowej mikrosondy 
rentgenowskiej wyposażonej w spektrometry EBSD i EDS (Electron backscatter diffraction 
and energy dispersive spectroscopy).

     jako jedyni w kraju MaMy doskonale wyposażone 
akredytowane laboratoriuM poMiarów 
Magnetycznych. 
    Dla materiałów magnetycznie miękkich wykonujemy pomiary statycznych właściwości 
magnetycznych metodą balistyczną (komutacyjną) oraz dynamicznych w zakresie 
częstotliwości pola magnesującego od 10 Hz do 110 MHz. Aparatura
ta pozwala na pomiary materiałów typu: stale magnetycznie miękkie, stopy żelaza, 
miękkie magnetycznie ferryty, krystaliczne związki NiFe, inne materiały amorficzne
i nanokrystaliczne. Ponadto wykonujemy również pomiary właściwości magnetycznych 
materiałów magnetycznie twardych typu AlNiCo, ferryty, magesy z pierwiastkami ziem 
rzadkich (Sm-Co, Nd-Fe-B).   W ramach Centrum możliwe są również badania
z wykorzystaniem najnowocześniejszego magnetometru typu SQUID VSM
w zakresie pól magnetycznych do 7 T.

    ponadto centruM posiada Możliwości 
poMiaru właściwości fizycznych w zakresie pól 
Magnetycznych do 9 t, M.in. ciepła właściwego, 
oporu elektrycznego oraz przewodnictwa 
cieplnego.
     Oferujemy również usługi doradztwa w zakresie budowy urządzeń technologicznych
i technologii odlewania taśm amorficznych metodą szybkiego schładzania
oraz wytwarzania z tych taśm rdzeni z zastosowaniem odpowiednio dobranej
obróbki cieplnej lub cieplno-magnetycznej. Przeprowadzamy też ekspertyzy
materiałowe dotyczące w szczególności materiałów magnetycznie miękkich.

     W ramach produkcji małotonażowej oferujemy stopy wyjściowe oraz cienkie taśmy 
odlewane metodą melt-spinning o zróżnicowanym składzie chemicznym,
a także rdzenie o właściwościach predestynujących je do różnego rodzaju zastosowań. 
Szczegółowe możliwości badawczo-technologiczne oraz produkcyjne przedstawione 
zostały w niniejszym katalogu, który mamy nadzieję zachęci Państwa do nawiązania 
współpracy z Centrum.

  

     we are capable to produce Materials by 
different techniques,
     including induction melting, arc melting, plasma sintering, milling, and casting
by melt-spinning method. In order to check correctness of the melting process we carry 
out chemical analysis of the obtained alloys using 4-channel X-ray microprobe equipped 
with Energy Dispersive X-ray Spectrometer (EDS) and Electron Backscattered Diffraction 
(EBSD) system.

     we are the only research unit in poland having 
very well equipped accredited laboratory for 
Magnetic MeasureMents.
     For soft magnetic materials we perform measurements of static magnetic properties
by the ballistic (commutation) method, and measurements of the dynamic magnetic 
properties within a frequency range from 10 Hz to 110 MHz. Our equipment enables 
magnetic measurements of such materials as soft magnetic steels, iron alloys, soft 
magnetic ferrites, crystalline NiFe compounds, and other amorphous and nanocrystalline 
materials. Moreover, we also carry out magnetic measurements of hard magnetic
materials such as AlNiCo, ferrites, magnets containing rare-earth elements
(Sm-Co, Nd-Fe-B). At the BIAMAT Centre it is also possible to conduct research with the 
use of modern SQUID VSM magnetometer within magnetic fields range up to 7 T. 

     besides, the centre provides the possibility of 
physical properties MeasureMent at the Magnetic 
fields up to 9 t, including specific heat, electric 
resistivity and therMal conductivity. 
     We also offer consulting services related with building technological equipment and 
technology for casting amorphous ribbons by melt-spinning, and producing amorphous 
and nanocrystalline cores from these ribbons. We also offer expert evaluation services 
particularly in reference to soft magnetic materials. Moreover, we can produce small 
amounts of master alloys and thin ribbons cast by melt-spinning techniques with diverse 
chemical composition, and also cores with magnetic properties suitable for specific 
application(s). 
 
     Detailed description of our research, technological and production capabilities
has been presented in this catalogue. We hope that the information contained herein
will encourage you to enter into cooperation with the BIAMAT Centre.
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3. S y N T E z A  M AT E R I A łó W
      Synthesis  of  mater ia ls



• Temperatura ciekłego stopu: do 2000oC.
• Bezdotykowy system pomiaru temperatury topionego materiału.
• Możliwość topienia wsadu w atmosferze ochronnej.
• Możliwość stosowania tygli ceramicznych oraz grafitowych.

• Temperature of liquid alloy: up to 2000°C.
• Non-contact system for measuring temperature of a material under melting.
• Possibility of charge melting under protective gas atmosphere.
• Ceramic and graphite crucibles can be used.

11www.biamat.pl

3.1  Indukcyjne piece próżniowe vIM-lAB 2,5-20 i vIM-lAB 50-60  
           Vacuum induction furnaces VIM LAB 2,5-20 and VIM-LAB 50-60 

S y N T E z A  M AT E R I A łó W
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VIM-LAB 2,5-20 VIM-LAB 50-60
Masa wsadu 0,7  - 2,5 kg 10 - 50 kg

Maksymalne podciśnienie 5x10-5 mbara 5x10-3 mbara

Możliwość topienia pierwiastków
wysoce reaktywnych tak -

VIM-LAB 2,5-20 VIM-LAB 50-60
Charge mass 0,7  - 2,5 kg 10 - 50 kg

Maximum under-pressure 5x10-5 mbara 5x10-3 mbara

Possibility of melting
highly-reactive elements yes -



Masa wsadu 5 – 20 g

Maksymalna temperatura ciekłego stopu 3500°C

Natężenie prądu łuku 3 A – 180 A

Atmosfera ochronna argon o wysokiej czystości

Możliwość topienia pierwiastków wysoce reaktywnych

Charge mass 5 – 20 g

Maximum temperature of a liquid alloy 3500°C

Arc current 3 A – 180 A

Protective atmosphere high-purity argon

Possibility of melting highly-reactive elements 

13www.biamat.pl

3.2  Piec łukowy MAM-1 (Edmund Buhler gmbh)
          Arc furnace MAM-1 (Edmund Bühler GmbH)

S y N T E z A  M AT E R I A łó W
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3.3  Urządzenie do iskrowego spiekania plazmowego  (Spark Plasma Sintering - SPS)
          Spark Plasma Sintering Furnace (SPS) 

S y N T E z A  M AT E R I A łó W

TyPE HP D 5 (FCT Systeme GmbH)

Pressing force: 3-50 kN

Max. diameter of a graphite mould: 30 mm

Operating temperature: up to 2200 °C

Heating modes: continuous/pulse

Atmosphere: vacuum or argon

TyP HP D 5 (FCT Systeme GmbH)

Siła prasowania 3-50 kN

Max średnica matrycy grafitowej 30 mm

Temperatura pracy do 2200 °C

Atmosfera próżnia lub argon

Rodzaj grzania ciągły/impulsowy



Młyn planetarny Pul
verisette 6 (Fritsch)

Młyn planetarny
Pulverisette 7 (Fritsch) 

Młyn planetarny
PM 400 (Retsch)

prędkość obrotowa do 600 obr/min do 1000 obr/min do 400 obr/min

Planetary mill
Pulverisette 6 (Fritsch)

Planetary mill
Pulverisette 7 (Fritsch)

Planetary mill
PM 400 (Retsch)

rotary speed up to 600 rev/min up to 1000 rev/min up to 400 rev/min

Młyn kriogeniczny CryoMill (Retsch) 

częstotliwość 3-25 Hz

mielenie w temperaturze ciekłego azotu

Cryogenic ball mill CryoMill (Retsch)

frequency 3-25 Hz

milling at a temperature of liquid  nitrogen

15www.biamat.pl

3.4  Wysokoenergetyczne młynki planetarne
          High-energy planetary mills

S y N T E z A  M AT E R I A łó W
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3.5  Maszyny odlewnicze taśm amorficznych 
          Amorphous ribbon casting machines

S y N T E z A  M AT E R I A łó W

PółPRzEMySłOWy MELT SPINNER O WySOKIEJ
WyDAJNOśCI (IMN)

wydajność do 20 kg/cykl

maks. prędkość obrotowa bębna 2000 obr/min

maksymalna szerokość taśmy 20 mm

• unikatowa zasada działania oparta o podawanie ciekłego metalu
   na dolną powierzchnię metalowego bębna

• proces odlewania sterowany komputerowo

HIGH-CAPACITy EXPERIMENTAL MELT SPINNER (IMN)

production capacity up to 20 kg/cycle

maximum rotary speed of a wheel 2000 rev/min

maximum ribbon width 20 mm

• principle of operation based on a supply of liquid metal
  onto the bottom surface of metal wheel 

• computer-controlled casting process
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MELT SPINNER LABORATORyJNy z MOżLIWOśCIą
ODLEWANIA W ATMOSFERzE OCHRONNEJ (IMN)

wydajność do 150 g/cykll

maks. prędkość obrotowa 1300 obr/min

maks. szerokość taśmy 10 mm

• odlewanie w atmosferze gazu ochronnego

• proces odlewania sterowany komputerowo

LABORATORy MELT SPINNER FOR CASTING
UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE (IMN)

production capacity up to 150 g/cycle

maximum rotary speed 1300 rev/min

maximum ribbon width 10 mm

• casting under protective gas atmosphere 

• computer-controlled casting process 

LABORATORy MELT SPINNER (IMN)

production capacity up to 2 kg/cycle

maximum rotary speed of a wheel 1300 rev/min

maximum ribbon width 20 mm

MELT SPINNER LABORATORyJNy (IMN)

wydajność do 2 kg/cykl

maks. prędkość obrotowa bębna 1300 obr/min

maks. szerokość taśmy 20 mm



LABORATORyJNy PIEC PIONOWy DO OBRóBKI
CIEPLNO–MAGNETyCzNEJ(IMN)

maks. temperatura obróbki 600°C

maks. natężenie pola magnetycznego poprzecznego - 160 kA/m, 
podłużnego - 5 kA/m

maksymalna  średnica rdzenia 70 mm

sterowanie procesem obróbki ręczne lub automatyczne

• umożliwia obróbkę cieplną rdzeni w poprzecznym lub podłużnym polu  
   magnetycznym albo bez pola
• obróbka w atmosferze ochronnej
• możliwość równoczesnej obróbki rdzeni o łącznej masie do 3 kg

VERTICAL LABORATORy FURNACE FOR THERMO-MAGNETIC 
TREATMENT  (IMN)

maximum temperature of treatment: 600°C

maximum magnetic field: transverse - 160 kA/m, 
longitudinal - 5 kA/m

maximum core diameter : 70 mm

process control: manual or automatic

• enables heat treatment of cores under transverse or longitudinal magnetic
   field or without a field 
• treatment under protective atmosphere
• possibility of simultaneous treatment of cores up to 3 kg in overall mass

LABORATORyJNy PIEC POzIOMy DO OBRóBKI
CIEPLNO–MAGNETyCzNEJ (IMN)

maks. temperatura obróbki 650°C

maks. natężenie pola magnetycznego 160 kA/m

szybkość chłodzenia 5 – 40 °C/min

sterowanie procesem obróbki ręczne lub automatyczne

• umożliwia obróbkę cieplną rdzeni w poprzecznym lub podłużnym polu  
   magnetycznym albo bez pola

HORIzONTAL LABORATORy FURNACE FOR THERMO-MAGNETIC 
TREATMENT  (IMN)

maximum temperature of treatment: 650°C

maximum magnetic field: 160 kA/m

cooling rate: 5 – 40 °C/min

process control: manual or automatic

• enables heat treatment of cores under transverse magnetic field
   or without a field

www.biamat.pl18

3.6  Obróbka cieplna
           Heat treatment

S y N T E z A  M AT E R I A łó W
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PIEC DO OBRóBKI CIEPLNEJ I CIEPLNO–MAGNETyCzNEJ
O DUżEJ POJEMNOśCI (HERAUS)

temperatura obróbki do 800°C

szybkość chłodzenia 5 – 10°C/min

atmosfera ochronna argon lub azot

masa rdzeni obrabianych 
równocześnie

• do 600 kg (bez podłużnego 
pola magnetycznego)
• do 300 kg (przy obróbce 
w podłużnym polu 
magnetycznym)

HIGH-CAPACITy FURNACE FOR HEAT TREATMENT
AND THERMO-MAGNETIC TREATMENT  (HERAEUS)

temperature of treatment up to 800°C

cooling rate 5 – 10°C/min

protective atmosphere argon or nitrogen

mass of simultaneously treated 
cores

• up to 600 kg (without 
longitudinal magnetic field)
• up to 300 kg (treatment 
under longitudinal magnetic 
field)
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PIEC WySOKOTEMPERATUROWy TyPU HT 1800
(LINN HIGH THERM GmbH) 

wymiary komory pieca 110 mm x 170 mm x 160 mm

umożliwia kontrolowane grzanie
i chłodzenie materiałów w zakresie 100°C - 1820°C

• zastosowanie odpowiedniej atmosfery redukującej pozwala na prowadzanie 
  procesów z materiałami silnie korodującymi oraz z materiałami wybuchowymi
  i łatwopalnymi
• możliwa praca bez atmosfery ochronnej
• w piecu zainstalowano dodatkowo układ pozwalający na wygrzewanie  
   materiałów w ultra czystej atmosferze ochronnej

HIGH-TEMPERATURE HT 1800-TyPE FURNACE
(LINN HIGH THERM GmbH) 

furnace dimensions 110 mm x 170 mm x 160 mm

enables controlled cooling/heating of the 
materials within the temperature range of

100°C - 1820°C

• application of suitable reducing atmosphere enables conducting processes
with highly corrosive materials, and with explosive and highly flammable 
materials
• operation without protective atmosphere possible
• an additional system mounted in the furnace enables material heating
  under ultra-clean protective atmosphere



4. A PA R AT U R A  P O M I A R O WA
     Measurement  equipment



4.1  dyfraktometr rentgenowski XRd 7 (Seifert-fPM)
          X-ray diffractometer XRD 7 (Seifert-FPM)

A PA R AT U R A  P O M I A R O WA
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• identification of phase composition based on PDF-2 catalogue data from ICDD
• texture determination from pole figures and inverse plot figures  
• measurements of the size of crystallites and  stresses based on a profile and position
  of the X-ray diffraction lines 

• identyfikacja składu fazowego w oparciu o dane katalogowe PDF-2 (2007) firmy ICDD
• określanie tekstury na podstawie figur biegunowych prostych i odwrotnych
• pomiar wielkości krystalitów oraz naprężeń na podstawie profilu i położenia  
   rentgenowskich linii dyfrakcyjnych



4.2  kalorymetr typu dSC 404C Pegasus (Netzsch) 
          DSC 404C Pegasus calorimeter (Netzsch) 
(QUANTUM DESIGN)

A PA R AT U R A  P O M I A R O WA
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umożliwia badania DTA – różnicowa analiza termiczna 
DSC – skaningowa kalorymetria różnicowa 
DSC-CP – skaningowa kalorymetria 
różnicowa z możliwością wyznaczenia 
ciepła właściwego

temperatura pracy -150°C do 1500°C

atmosfera próżnia wstępna i atmosfera argonu

pojemność tygli (PtRh,Al2O3) max. 85 ml

szybkości nagrzewania/
studzenia (K/min) 0,1 – 50

praca w trybie izotermicznym i/lub liniowego 
nagrzewania/studzenia

Pomiary DTA i DSC pozwalają na:
   • identyfikację i analizę przemian fazowych zachodzących
      w stanie stałym i ciekłym,
   • określenie wartości temperatur charakterystycznych przemian fazowych,
   • określenie zależności ciepła właściwego od temperatury,
   • określenie ciepła (entalpii) przemian fazowych w stanie stałym i ciekłym,
   • określenie parametrów kinetycznych przemian fazowych zachodzących 
      w stanie stałym i ciekłym,
   • wyznaczanie temperaturowej zależności własności termofizycznych metali, 
      stopów i materiałów ceramicznych, użytecznych w komputerowej
      symulacji - ważnych w praktyce odlewniczej - procesów krzepnięcia
      i stygnięcia odlewów.

 
enables DTA – differential thermal analysis 

DSC – differential scanning calorimetry 
DSC-CP – differential scanning calorimetry 
with the possibility of determination of 
specific heat capacity 

operating temperature -150°C do 1500°C

atmosphere backing vacuum and argon atmosphere

capacity of crucibles 
(PtRh, Al2O3)

85 ml max.

heating/cooling rate (K/min) 0,1 – 50

operation modes isothermal and/or linear heating/cooling 

The DTA and DSC measurements enable:  
    • identification and analysis of phase transformations occurring
       in a solid and liquid state  
    • determination of characteristic temperatures  of phase transformations 
    • determination of temperature dependence of the specific heat  
    • determination of heat (enthalpy) of phase transformations
       in a solid and liquid state  
    • determination of kinetic parameters of phase transformations
       in a solid and liquid state 
    • determination of temperature dependence of thermo-physical properties
       of metals, alloys and ceramic materials, which is helpful in computer
       simulation of the processes of solidification and self-cooling , and important
       in casting practice
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4.3  dylatometr typu dIl 402 C (Netzsch)
          DIL 402 C dilatometer (Netzsch) 
(QUANTUM DESIGN)

A PA R AT U R A  P O M I A R O WA

temperatura pracy do 1600°C

maksymalny wymiar próbki ф12 mm x 50 mm (średnica x długość)

szybkości nagrzewania/
studzenia (K/min) 0,1 – 50

Pomiar realizowany w atmosferze ochronnej

• wyznaczanie charakterystyk rozszerzalności termicznej materiałów
   w postaci stałej, proszkowej oraz ciekłej
• wyznaczanie punktu topienia materiałów, punktu mięknięcia, punktu spiekania 
oraz punktu zeszklenia badanych materiałów

operating temperature: up to 1600°C

maximum sample size: ф12 mm x 50 mm (diameter x length)

heating/cooling rate (K/min): 0,1 – 50

Measurement conducted in protective atmosphere

• determination of thermal expansion characteristics of the materials in a solid, 
  powdered and liquid form
• determination of melting point, softening point, sintering point and  vitrification 
   temperature of a material under test
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4.4  System pomiarowy Permagraph l (Magnet-Physik gmbh)
          Permagraph L measurement system(Magnet-Physik GmbH)  
(QUANTUM DESIGN)

A PA R AT U R A  P O M I A R O WA

computer-controlled system
for determination of hysteresis loops 
of hard magnetic materials such as:  

• AlNiCo
• ferrites
• rare-earth metals
  (e.g. samarium-cobalt,
  neodymium-iron-boron etc.)

• possibility of measuring different-shape samples without the need to determine 
  cross-section area 
• enables determination of such magnetic parameters as remanence, coercivity
  and maximum energy
• computer-aided analysis of the measurements data, including demagnetization
   curve and hysteresis loop
• measurements can be made at the temperatures up to  1500C

 
skomputeryzowany system do 
pomiaru pętli histerezy materiałów 
magnetycznie twardych typu

• AlNiCo
• ferrytowych
• materiałów ziem rzadkich
  (np. samar-kobalt,
   neodym-żelazo-bor itp.)

• możliwość pomiaru próbek o różnych kształtach bez konieczności wyznaczania 
   pola przekroju poprzecznego
• umożliwia wyznaczanie parametrów magnetycznych takich jak:
   remanencja, koercja i maksymalna energia
• komputerowa analiza otrzymanych danych, min. krzywa demagnetyzacji
   i pętla histerezy
• możliwość przeprowadzania pomiarów w temperaturze do 1500C
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4.5  System pomiarowy Remacomp C-100 (Magnet-Physik gmbh) 
          Remacomp C-100 measurement system (Magnet-Physik GmbH)  
(QUANTUM DESIGN)

A PA R AT U R A  P O M I A R O WA

Badanie charakterystyk dynamicznych materiałów magnetycznie miękkich

parametry mierzone • indukcja magnetyczna Bm

• remanencja Br

• pole koercji Hc

• straty mocy w rdzeniu Ps

• przenikalność magnetyczna μ
zakres częstotliwości 10 Hz - 400 kHz

typy wzbudzeń sinusoidalny, trójkątny, 
prostokątny, liniowo malejący

pomiary parametrów magnetycznych 
mogą być przeprowadzane
w temperaturze z zakresu

-150°C do 350°C

kształt próbek • pierścienie (фw 15 mm – 50 mm,
  фz 20 mm – 100 mm),
• pierścienie ze szczeliną powietrzną
• paski (pomiar przy częstotliwości 
  do 50 Hz)

Enables determination of dynamic magnetic properties
of soft magnetic materials

parameters measured • magnetic induction Bm

• remanence Br

• coercivity Hc

• power losses Ps

• magnetic permeability μ
frequency range 10 Hz - 400 kHz

excitation types sine, triangle, square, ramp

measurements can be made within a 
temperature range of -150°C do 350°C

shape of samples • rings (фi 15 mm – 50 mm,
  фo 20 mm – 100 mm),
• rings with air gap,
• strip (measurement at 50 Hz only)   
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Badanie charakterystyk dynamicznych materiałów magnetycznie miękkich

parametry mierzone • indukcja nasycenia
• remanencja 
• koercja
• straty mocy 
• przenikalność magnetyczna

zakres częstotliwości 10 Hz - 1 MHz

typy wzbudzeń sinusoidalne, trójkątne, 
prostokątne lub inne 

zdefiniowane przez użytkownika

układ zestawiony w IMN w oparciu o oscyloskop Tektronix TdS5034B
ze specjalnymi sondami i specjalistycznym oprogramowaniem

For the determination of dynamic magnetic characteristics
of soft magnetic materials

parameters measured • saturation induction
• remanence
• coercivity 
• core losses 
• magnetic permeability

frequency range 10 Hz - 1 MHz

excitation types sine, triangle, square or other
(user-defined)

set up at the institute based on Tektronix TdS5034B oscilloscope
with special probes and software

4.6  Stanowisko pomiarowe oparte o oscyloskop Tektronix 
           Tektronix oscilloscope based measurement system(QUANTUM DESIGN)

A PA R AT U R A  P O M I A R O WA
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• badania charakterystyk częstotliwościowych zespolonej przenikalności  
  magnetycznej materiałów magnetycznie miękkich
• wyznaczanie częstotliwości granicznej stosowalności tych materiałów
  w oparciu o kryterium Snoeka

zakres częstotliwości  40 Hz - 110 MHz 

wymiary mierzonych rdzeni toroidalnych średnica wewnętrzna ≥ 5 mm 
średnica zewnętrzna ≤ 20 mm
wysokość ≤ 8.5 mm

• enables determination of frequency characteristics  of complex magnetic 
  permeability of soft magnetic materials
• enables determination of cut-off frequency of magnetic materials based
  on Snoek criterion

frequency range  40 Hz - 110 MHz 

dimensions of toroidal cores measured internal diameter ≥ 5 mm 
external diameter ≤ 20 mm
height ≤ 8.5 mm

4.7  Analizator impedancji Agilent 4294A z przystawką do pomiaru rdzeni toroidalnych 
          Impedance analyser  Agilent 4294A with a fixture for magnetic measurements 
(QUANTUM DESIGN)

A PA R AT U R A  P O M I A R O WA
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• quantitative and qualitative analysis in micro-areas by energy-dispersive (EDS) 
   technique and wavelength dispersive(WDS) analysis with particular account
   of light elements,  
• detection limits: 
 10 - 100 ppm for heavy elements (from Na to U) 
 100 - 500 ppm for light elements (from Be to F),
• surface analysis, X-ray elements distribution maps, linear analysis including 
   examination of a matrix, inclusions and microstructural discontinuities,
• microstructure analysis by EBSD, technique including determination of orientation
   of particular grains and their size.

• analiza ilościowa i jakościowa w mikroobszarach techniką energodyspersyjną  
   (EDS) oraz  falowo-dyspersyjną (WDS) wzorcową ze szczególnym
    uwzględnieniem pierwiastków lekkich, 
• granica wykrywalności  pierwiastków: 
 10 - 100 ppm dla pierwiastków ciężkich (od Na do U) 
 100 - 500 ppm dla pierwiastków lekkich (od Be do F),
• analizy powierzchniowe, rentgenowskie powierzchniowe mapy rozkładu  
   pierwiastków, analizy liniowe, w tym badania osnowy, wtrąceń i nieciągłości 
   mikrostrukturalnych,
• analiza mikrostruktury techniką EBSD, w tym określenie orientacji poszczególnych 
   ziaren, wielkości ziaren.

4.8  Mikroanalizator rentgenowski jXA 8230 (jEOl) 
          JXA 8230 X-ray microanalyser (JEOL)
(QUANTUM DESIGN)

A PA R AT U R A  P O M I A R O WA
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analysis of grain size distribution by X-ray diffraction technique

dry measurement within a range of 0,1 – 2000 μm

wet measurement within a range of 0,01 – 2000 μm

Possibility of using different disperging liquids, e.g. water, glycol, glycerine

analiza rozkładu uziarnienia techniką dyfrakcji laserowej

pomiar na sucho w zakresie 0,1 – 2000 μm

na mokro w zakresie 0,01 – 2000 μm

możliwość stosowania różnych cieczy dyspergujących,
np. woda, glikol, gliceryna

4.9  NanoTec Analysette 22  (fritsch) 
          Laser particle sizer NanoTec Analysette 22  (Fritsch) 
(QUANTUM DESIGN)

A PA R AT U R A  P O M I A R O WA
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Enables determination of magnetocaloric effect by the direct method

temperature range 150 K – 370 K

magnetocaloric effect measurement range over 0,1 K 

temperature stability during measurement 0,1 K

magnetic field range during operation 0,02 – 1,8 T

magnetic field change rate up to 6 T/s

sample dimensions (min-max) (1-2)x(2-5)x(8-10) mm

mode of operation automatic or manual

Umożliwia wyznaczanie efektu magnetokalorycznego metodą bezpośrednią

zakres temperatur 150 K – 370 K

zakres pomiaru efektu magnetokalorycznego: od 0,1 K

stabilność temperatury w czasie pomiaru 0,1 K

zakres pola magnetycznego w czasie pracy: 0,02 – 1,8 T

szybkość zmian pola magnetycznego do 6 T/s

wymiary próbek (min-max) (1-2)x(2-5)x(8-10) mm

możliwość pomiaru w trybie automatycznym i manualnym

4.10  Urządzenie do pomiaru efektu magnetokalorycznego (AMT&C, ltd) 
             Magnetocaloric effect measurement setup (AMT&C, Ltd)
(QUANTUM DESIGN)

  A PA R AT U R A  P O M I A R O WA
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     The magnetic property measurement system (MPMS) has become a standard 
instrument in the field of magnetic measurements. Due to the use of Superconducting 
Quantum Interference Device (SQUID) technology and its enhancements patented by 
Quantum Design company, the MPMS-XL magnetometer achieves superior measurement 
sensitivity, dynamic range, and reproducibility otherwise unattainable.  
The modular MPMS design integrates a SQUID detection system, a precision temperature 
control unit residing in the bore of a high-field superconducting magnet, and a 
sophisticated computer operating system. Proprietary software, running within an 
intuitive software environment, allows full automation of all system parameters while 
controlling measurements, making data collection and analysis quick and easy. Over 600 
MPMS base units have been installed world-wide up to the present. 

the following options are provided: 

  • magnetic moment measurement by DC technique with an accuracy
    of 10-8 emu (in a magnetic field of  2 500 Oe),
  • magnetic field: up to 7 T,
  • base unit allowing measurements at the temperatures up to 400 K,
  • environmental magnetic shield,
  • controlled quench of the magnet 
  • tight sample space with user-controlled atmosphere. 

     The upper limit of a measurement range is 5 emu; if necessary it can be expanded 
to 300 emu. The Reciprocating Sample Option (RSO) with user-selected parameters is 
provided. It is also possible to measure  AC susceptibility within a frequency range up to 
1 kHz.

       Available at the Institute of Physics of the Polish Academy 
       of Sciences in Warsaw.

     Magnetometr MPMS jest standardem w zakresie ultraczułych pomiarów 
magnetycznych. Wykorzystanie Superconducting Quantum Interference Device (SQUID)
w połączeniu z opatentowanymi przez Quantum Design ulepszeniami, zapewnia 
najwyższą czułość pomiaru momentu magnetycznego, zakres dynamiczny i nieosiągalną 
gdzie indziej powtarzalność. Modularny MPMS integruje system detekcji SQUIDa, 
jednostkę precyzyjnej kontroli temperatury umieszczoną w otworze magnesu 
nadprzewodzącego i komputerowy system operacyjny. Wszechstronne oprogramowanie 
kontroluje pomiary, umożliwiając szybkie i łatwe zbieranie danych i ich analizowanie. 
łatwe w użyciu oprogramowanie pozwala na pełne zautomatyzowanie wszystkich 
parametrów systemu. Dotychczas zainstalowano na świecie
ponad 600 jednostek bazowych MPMS.

MagnetoMetr wyposażony jest w następujące opcje:

  • pomiar momentu magnetycznego metodą DC z dokładnością 10-8 emu
     (w polu magnetycznym 2 500 Oe), 
  • pole magnetyczne: do 7 T,
  • jednostkę podstawową zapewniającą prowadzenie pomiarów w temperaturach
    do 400 K,
  • ekranowanie zewnętrznego pola magnetycznego,
  • oprzyrządowanie zapewniające kontrolowany ‘quench’ magnesu,
  • szczelną komorę próbki z kontrolowaną przez użytkownika atmosferą.

      Górna granica zakresu pomiarowego wynosi 5 emu, w razie potrzeby istnieje 
możliwość jej rozszerzenia do 300 emu. zakupiony przyrząd zapewnia ‘pomiar oscylacyjny’ 
(RSO) o zadawanych przez użytkownika parametrach. Umożliwia ponadto pomiar 
podatności AC w zakresie częstotliwości do 1 kHz.

      Dostępny w Instytucie Fizyki PAN, Warszawa.  

4.11  Magnetometr SQUId-owy MPMS Xl (Quantum design)
             SQUID-based MPMS XL magnetometer (Quantum Design)
(QUANTUM DESIGN)

  A PA R AT U R A  P O M I A R O WA
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     The PPMS 9T system for physical property measurements in a magnetic field
is a specialist instrument for advanced materials research. Its unique design enables
high flexibility in conducting scientific experiment. 
     This instrument is available at the Faculty of Materials Engineering
of Warsaw University of Technology.

reciprocating saMple option MagnetoMeter 

magnetic field: up to 9 T 

operating temperature range: 5 K – 1000 K

temperature stabilisation with an 
accuracy of:

1% for the range 5-400 K and
0,5 K for the range 400-1000 K

sample movement amplitude: 1-3 mm

sample vibration frequency: 40 Hz

sensitivity for magnetisation 
change readout: 

not worse than 10-6 emu

sample mass not greater than  1 g

specific heat MeasureMents 

temperature measurement range: 1,9-400 K

sample mass: 1 mg
 
therMal conductivity MeasureMents

electric conductivity MeasureMents 

magnetic field: up to 9 T 

DC resistivity measurements: by 4-point (contact) method

AC measurements: electric resistance, Hall effect, critical 
current-measurements,

I-V characteristics

measurement sensitivity: not less than 1 nV

Possibility of sample rotation during measurement
(the sample placed in a cryostat)

     Urządzenie PPMS 9T jest specjalistycznym systemem pomiarowym znajdującym 
zastosowanie w przypadku zaawansowanych badań materiałów. Jego unikalna 
konstrukcja pozwala na dużą elastyczność w prowadzeniu eksperymentu naukowego. 
     Urządzenie dostępne jest na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki 
Warszawskiej.

MagnetoMetr z wibrującą próbką 

pole magnetyczne do 9 T 

zakres temperaturowy pracy 5 K – 1000 K

dokładność stabilizacji temperatury 1% dla zakresu 5-400 K oraz
0,5 K dla zakresu 400-1000 K

amplituda ruchu próbki: 1-3 mm

częstotliwość wibracji próbki 40 Hz

czułość odczytu zmian magnetyzacji nie gorsza niż 10-6 emu

masa próbki nie większa niż 1 g

poMiar ciepła właściwego

zakres pomiarowy temperatur 1,9-400 K

możliwość pomiaru ciepła 
właściwego próbek o masie 1 mg

poMiar przewodnictwa cieplnego

poMiar przewodnictwa elektrycznego

pole magnetyczne do 9 T

pomiar oporu DC metodą 4-punktową (kontaktową)

pomiar AC opór elektryczny, efekt Halla, pomiar 
prądów krytycznych, charakterystyki 

prądowo-napięciowe I-V

czułość pomiaru: nie gorsza niż 1 nV

Pomiar z możliwością obrotu próbki (umieszczonej w kriostacie)
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4.12  Urządzenie do pomiaru właściwości fizycznych w polu magnetycznym PPMS (Quantum design)
             Physical Property Measurement System PPMS (Quantum Design) 
(QUANTUM DESIGN)

  A PA R AT U R A  P O M I A R O WA
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measurements of electric resistance by the dc four-terminal method,
measurement of thermoelectric

power (Seebeck coefficient)

temperature range: from  - 100°C to 1100°C

measurement of thermoelectric power

 

pomiar oporu elektrycznego metodą czteropunktową
i siły termoelektrycznej

(stałej Seebecka)

pomiar w zakresie temperatur od  - 100°C do 1100°C

pomiar siły termoelektrycznej
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4.13  lSR- 3 Seebeck 
             LSR- 3 Measuring System

  A PA R AT U R A  P O M I A R O WA
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5. A PA R AT U R A  P O M O C N I C z A
     Auxi l iar y  equipment



SECOTOM 15
The Secotom-150 is high performance table-top cut-off machine, which successfully 
combines the latest precision cutting technology with flexibility and user-friendliness.
It enables precise and deformation-free cutting of: metals, ceramics, composites,
sintered carbides, electronic components, crystals biomaterial, minerals etc.

SECOTOM 15
Secotom 15 to przecinarka stołowa o wysokich parametrach eksploatacyjnych,
w których udanie połączono najnowszą technologię cięcia precyzyjnego
z wszechstronnością zastosowań i łatwością obsługi. Przecinarka Secotom pozwala 
na precyzyjne i bez odkształceń plastycznych cięcie metali, materiałów ceramicznych 
i kompozytowych, węglików spiekanych, elementów elektronicznych, kryształów, 
materiałów biologicznych, minerałów itp.
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5.1  Profesjonalna linia do preparatyki zgładów metalograficznych (STRUERS)
           Professional line for preparation of metallographic micro-sections (STRUERS)  

A PA R AT U R A  P O M O C N I C z A



CITOPRESS 10
The CitoPress-10 is an advanced, electro-hydraulic, programmable single cylinder 
mounting press suitable for hot mounting of materials up to 20 mm in diameter.
The CitoPress-10 offers total process control and database facilities. 

CITOPRESS 10
Prasa CitoPress-10 jest zaawansowaną, elektrohydrauliczną, jednocylindrową, 
programowalną prasą od inkludowania na gorąco materiałów o średnicy do 20 mm. 
Urządzenie oferuje całkowitą kontrolę procesu oraz bazę metod inkludowania.  

TEGRAMIN 25 
The Tegramin preparation system is characterized by innovative solutions,
which improve preparation results and help to deal with a variety of specimens
or materials. Its sturdy and durable design ensures high preparation quality
and reliable operation. Automatic process control system warrants high reproducibility
of results. Due to application of modern grinding wheels Tegramin enables preparation
of materials from 30 HV to 2000 HV in hardness.

TEGRAMIN 25 
Szlifierko-polerka Tegramin oferuje nowatorskie rozwiązania, aby poprawić wyniki 
preparatyki i ułatwić pracę z różnorodnymi materiałami. Wytrzymała i sztywna 
konstrukcja zapewnia wysoką jakość preparatyki i niezawodną pracę.
Automatyczna kontrola procesu gwarantuje wysoką powtarzalność wyników.
Urządzenie to dzięki zastosowaniu nowoczesnych ściernic pozwala na preparatykę 
materiałów o twardości od 30 HV do 2000 HV.
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wymiary robocze stołu elektromagnetycznego 200 mm x 500 mm

skok wrzeciennika ściernicy 0,01 mm - 0,1 mm
(skok jednostronny, automatyczny)

prędkość przesuwu stołu do 800 mm/min

obroty wrzeciennika 2000 obr/min

dimensions of electromagnetic table: 200 mm x 500 mm

stroke of the headstock of grinding mill: 0,01 mm - 0,1 mm
(single-sided, automatic)

table travel speed: up 800 mm/min

headstock rotary speed: 2000 rev/min
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5.2  Szlifierka zadaniowa (fAS głowno)
          Production grinding machine (FAS Glowno)  

A PA R AT U R A  P O M O C N I C z A



• najwyższej klasy przemysłowe źródło laserowe CO2

• oprogramowanie ApS-Ethos (CAM) pozwalające na importowanie projektów
   z popularnych programów CAD
• maksymalna głębokość cięcia w tworzywach sztucznych: 12 mm
• możliwość cięcia taśm metalicznych o grubości do 40 µm

• highest-class industrial CO2 laser source 
• ApS-Ethos control software enabling import of projects from popular CAD programs 
• maximum cutting depth in  plastic material: 12 mm
• enables cutting metal strips up to 40 µm thick
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5.3  laserowy ploter tnący fB 750 (CadCam Technology)
          Laser Cutting System FB 750 (CadCam Technology)

A PA R AT U R A  P O M O C N I C z A



maksymalna energia 5000 Ws/10000 Ws

maksymalne napięcie 2000 V

maksymalny prąd 25 000 A

energy 5000 Ws/10000 Ws

maximum voltage 2000 V

maximum current 25 000 A

used to magnetise magnets and magnet systems
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5.4  Magneśnica impulsowa (Magnet-Physik gmbh)
          Impulse magnetiser K-series (Magnet-Physik GmbH)  

A PA R AT U R A  P O M O C N I C z A



6.  R d z E N I E  M Ag N E T yC z N E  M I Ę k k I E
       S of t  magnetic  cores
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SyMBOL: ACoL

zastosowanie:
• ekrany magnetyczne

zalety:
• materiał cechuje się dobrymi właściwościami
   magnetycznie miękkimi w stanie AQ

paraMetry:

Indukcja nasycenia Bs = 0,6 - 0,7 T

Remanencja Br = 0,3 - 0,45 T

Pole koercji Hc = 1,5 - 2 A/m

Przenikalność magnetyczna µmax = 100000 - 200000

warunki pracy:

Częstotliwość fp: do ~ MHz

Temperatura Tp: do 150°C

wyMiary geoMetryczne:

średnica zewnętrzna (ϕz) 30-50 mm

średnica wewnętrzna (ϕw)  ≥20 mm

z
wϕ

ϕ

SyMBOL: ACoL 

typical applications:
• magnetic screens

advantages:
• this material exhibits good soft magnetic
   properties in the as-quenched state

paraMeters:

Saturation induction Bs = 0,6 - 0,7 T

Remanence Br = 0,3 - 0,45 T

Coercivity Hc = 1,5 - 2 A/m

Magnetic permeability µmax = 100000 - 200000

operating conditions: 

Frequency fp: up to ~MHz

Temperature Tp: up to 150°C

diMensions: 

outer diameter (ϕo) 30-50 mm

inner diameter  (ϕi)  ≥20 mm

i
oϕ

ϕ

6.1  Rdzenie amorficzne na ekrany magnetyczne
          Amorphous cores for magnetic screens

R D z E N I E  M AG N E T yC z N E  M I ę K K I E
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6.2  Rdzenie amorficzne o wysokiej przenikalności magnetycznej 
          Amorphous cores with high magnetic permeability

R D z E N I E  M AG N E T yC z N E  M I ę K K I E

SyMBOL: AFeNiL

zastosowanie:
• zasilacze impulsowe
• sensory siły

zalety:
• bardzo wysoka prostokątność ~ 0,99
• duża oporność właściwa

paraMetry:

Indukcja nasycenia Bs = 0,78 - 0,8 T

Remanencja Br = 0,75 T

Pole koercji Hc = 3 - 4 A/m

Przenikalność magnetyczna µmax ≥ 200000

Straty mocy w rdzeniu Ps = 0,1 W/kg (dla f=50 Hz i B=0,7 T)

Magnetostrykcja nasycenia λs = 12 x 10-6

warunki pracy:

Częstotliwość fp: do 20 kHz

Temperatura Tp: do 150°C

wyMiary geoMetryczne:

średnica zewnętrzna (ϕz) 30-50 mm

średnica wewnętrzna (ϕw)  ≥20 mm

z
wϕ

ϕ

SyMBOL: AFeNiL

typical applications:
• switching mode power supplies
• force sensors

advantages: 
• very high squareness ratio: ~ 0,99
• high resistivity

paraMeters:

Saturation induction Bs = 0,78 - 0,8 T

Remanence Br = 0,75 T

Coercivity Hc = 3 - 4 A/m

Magnetic permeability µmax ≥ 200000

Core losses Ps = 0,1 W/kg (f=50 Hz and B=0,7 T)

Saturation magnetostriction λs = 12 x 10-6

operating conditions:

Frequency fp: up to 20 kHz 

Temperature Tp: up to 150°C

diMensions:

Outer diameter (ϕo) 30-50 mm

Inner diameter (ϕi)  ≥20 mm

i
oϕ

ϕ
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6.3  Rdzenie amorficzne do rozdzielczych transformatorów obniżających
         Amorphous cores for step-down distribution transformers

R D z E N I E  M AG N E T yC z N E  M I ę K K I E

SyMBOL: AML

zastosowanie:
• transformatory o przekładni 230 V/24 V
   o mocy od 200 W do 1000 W

zalety:
• oszczędność energii
• ochrona środowiska
• straty mocy na biegu jałowym są o ok. 80% niższe niż dla transformatorów z rdzeniem 
   ze stali krzemowej

paraMetry:

Indukcja nasycenia Bs = 1,4 - 1,56  T

Remanencja Br = 1 -1,3 T (dla rdzenia toroidalnego)
Br ~ 0,8 T (dla rdzenia prostokątnego)

Pole koercji Hc = 5 - 8 A/m

Przenikalność magnetyczna µmax ≥ 100000

Straty mocy w rdzeniu Ps = 0,2 - 0,3 W/kg
(dla f=50 Hz i B=1,4 T)

Magnetostrykcja nasycenia λs = 25 x 10-6

warunki pracy:

Częstotliwość fp: do 10 kHz (dla rdzenia toroidalnego)
fp: do 20 kHz (dla rdzenia prostokątnego)

Temperatura Tp: do 200°C

wyMiary geoMetryczne:

symbol: aMlk
średnica zewnętrzna (ϕz) 30 - 200 mm

średnica wewnętrzna (ϕw)  ≤  20 mm

symbol: aMlp

średnica zewnętrzna (h) 50 - 200 mm

średnica wewnętrzna (w) 30 - 120  mm

z
wϕ

ϕ w

h

SyMBOL: AML

typical applications:
• 230 V/24 V transformers, from 200 W
   to 1000 W in rated power

advantages:
• energy saving
• environment friendly
• no-load core losses by about 80 % lower than in transformer
   with a core from silicon steel

paraMeters:

Saturation induction Bs = 1,4 – 1,56  T

Remanence Br = 1 – 1.3 T (for toroidal core) 
Br ~ 0.8 T  (for rectangular core) 

Coercivity Hc = 5 - 8 A/m 

Magnetic permeability µmax ≥ 100000

Core losses Ps = 0,2 - 0,3 W/kg
(f=50 Hz and B=1,4 T)

Saturation magnetostriction λs = 25 x 10-6

operating conditions:

Frequency fp: up to 10 kHz (for toroidal core)
 fp: up to 20 kHz (for rectangular core)

Temperature  Tp: up to 200°C

diMensions:

symbol: aMlk
outer diameter (ϕo) 30 - 200 mm

inner diameter  (ϕi)  ≤  20 mm

symbol: aMlp

window height (h) 50 - 200 mm

window width   (w) 30 - 120  mm
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6.4  Rdzenie amorficzne i nanokrystaliczne cięte, prostokątne na transformatory
        o podwyższonej częstotliwości pracy
         Amorphous and nanocrystalline cut/rectangular transformer cores for operation at elevated frequencies

R D z E N I E  M AG N E T yC z N E  M I ę K K I E

SyMBOL: AMT(P), NFT(P)

zastosowanie:
• transformatory małej i średniej mocy
  o podwyższonej częstotliwości pracy

zalety:
• łatwy montaż
• niska remanencja

paraMetry:

Indukcja nasycenia Bs =< 1,5

Remanencja Br =< 0,11 T

warunki pracy:

Częstotliwość fp: do 5 kHz

Temperatura Tp: do 100°C

wyMiary geoMetryczne:

w 15 - 50 mm

h  15 - 250 mm

w

h

SyMBOL: AMT(P), NFT(P)

typical applications:
• low and medium power transformers
   operating at elevated frequency

advantages:
• easy assembly
• low remanence

paraMeters:

Saturation induction Bs =< 1,5

Remanence Br =< 0,11 T

operating conditions:

Frequency fp: up to 5 kHz 

Temperature Tp: up to  100°C

diMensions:

w 15 - 50 mm

h  15 - 250 mm

w

h
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6.5  Rdzenie amorficzne o wysokiej indukcji nasycenia i obniżonej przenikalności magnetycznej
          Amorphous cores with high saturation induction and reduced magnetic permeability

R D z E N I E  M AG N E T yC z N E  M I ę K K I E

SyMBOL: AMT

zastosowanie:
• transformatory specjalne
• zasilacze impulsowe
• grzejnictwo indukcyjne

zalety:
• liniowa zależność B(H)
   w dużym zakresie zmian B

paraMetry:

Indukcja nasycenia Bs = 1,4 - 1,56 T

Remanencja Br = 0,1 - 0,3 T

Pole koercji Hc < 10 A/m

Przenikalność magnetyczna µmax ≥ 2000

Straty mocy w rdzeniu Ps = 0,1 W/kg
(dla f=50Hz i B=1,1 T)

Magnetostrykcja nasycenia λs = 25 x 10-6

warunki pracy:

Częstotliwość fp: do 20 kHz

Temperatura Tp: do 200°C

wyMiary geoMetryczne:

średnica zewnętrzna (ϕz) 50-120 mm

średnica wewnętrzna (ϕw)  30-80 mm

z
wϕ

ϕ

SyMBOL: AMT

typical applications:
• special transformers
• switching mode power supplies
• induction heating systems

features:
• linearity of B(H) curve over the wide
   range of B variability

paraMeters:

Saturation induction Bs = 1,4 - 1,56 T

Remanence Br = 0,1 - 0,3 T

Coercivity Hc < 10 A/m

Magnetic permeability µmax ≥ 2000

Core losses Ps = 0,1 W/kg
(f=50 Hz and B=1,1 T)

Saturation magnetostriction λs = 25 x 10-6

operating conditions:

Frequency fp: up to 20 kHz

Temperature Tp: up to 200°C

diMensions:

Outer diameter (ϕo) 50-120 mm

Inner diameter (ϕi)  30-80 mm

i
oϕ

ϕ
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6.6  Rdzenie nanokrystaliczne o obniżonej przenikalności magnetycznej 
          Nanocrystalline cores with reduced magnetic permeability 

R D z E N I E  M AG N E T yC z N E  M I ę K K I E

SyMBOL: NFG

zastosowanie:
• zasilacze impulsowe 

zalety:
• większa indukcja nasycenia Bs  ≥ 1 T
• mniejsza liczba zwojów
• mniejsze straty niż w konwencjonalnym
   dławiku ferrytowym

paraMetry:

Indukcja nasycenia Bs = 1,1 T 

Remanencja Br ≤ 0,02 T 

Przenikalnooeæ magnetyczna µ = 20 - 100

warunki pracy:

Częstotliwość fp: do ~ MHz

Temperatura Tp: do 150°C

wyMiary geoMetryczne:

średnica zewnętrzna (ϕz) 25 - 50 mm

średnica wewnętrzna (ϕw) 20-40 mm

z
wϕ

ϕ

SyMBOL: NFG

typical applications:
• output chokes in switching mode power supplies 

advantages (coMpared
to conventional ferrite chokes): 
• higher saturation induction (Bs  ≥ 1 T)
• smaller number of winding turns needed
• lower core losses

paraMeters:

Saturation induction Bs = 1,1 T 

Remanence Br ≤ 0,02 T 

Magnetic permeability µ = 20 - 100

operating conditions:

Frequency fp: up to  ~ MHz

Temperature Tp: up to 150°C

diMensions:

Outer diameter (ϕo) 25 - 50 mm

Inner diameter (ϕi)  20-40 mm

i
oϕ

ϕ
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6.7  Rdzenie nanokrystaliczne o wysokiej indukcji nasycenia i przenikalności magnetycznej           
          Nanocrystalline cores with high saturation induction and magnetic permeability

R D z E N I E  M AG N E T yC z N E  M I ę K K I E

SyMBOL: NFI

zastosowanie:
• dławiki przeciwzakłóceniowe
• transformatory
• przekładniki prądowe

zalety: 
• wysoka indukcja nasycenia, prawie dwukrotnie
   wyższa od indukcji rdzeni z materiału
   Permaloy (Ni80Fe)
• dobra stabilność temperaturowa 

paraMetry:

Indukcja nasycenia  Bs = 1,15 – 1,2 T 

Remanencja  Br = 0,8 – 1 T

Pole koercji Hc = 1 – 1,5 A/m

Przenikalność magnetyczna początkowa:              µ > 100 000       
maksymalna:    µmax= 300 000–500 000

Straty mocy w rdzeniu Ps = 0.04 W/kg (f = 50 Hz, B = 1.1 T)

Magnetostrykcja nasycenia λs = 0.5 x 10-6

warunki pracy:

Częstotliwość fp: do 300 kHz  

Temperatura Tp: do 200°C

wyMiary geoMetryczne:

średnica zewnętrzna (ϕz)  ≤  120 mm

średnica wewnętrzna (ϕw)  ≤  80 mm

z
wϕ

ϕ

SyMBOL: NFI

typical applications:
• EMI/RFI suppression chokes
• voltage transformers
• current transformers

advantages (coMpared
to conventional ferrite chokes): 
• high saturation induction (almost twice
   higher than that of Ni80Fe permalloy)
• good temperature stability 

paraMeters:

Saturation induction  Bs = 1,15 – 1,2 T 

Remanence  Br = 0,8 – 1 T

Coercivity Hc = 1 – 1,5 A/m

Magnetic permeability initial:              µ > 100 000
maximum:     µmax= 300 000–500 000

Core losses Ps = 0.04 W/kg (f = 50 Hz, B = 1.1 T)

Saturation magnetostriction λs = 0.5 x 10-6

operating conditions:

Frequency fp: up to 300 kHz  

Temperature Tp: up to 200°C

diMensions:

Outer diameter (ϕo)  ≤  120 mm

Inner diameter (ϕi)  ≤  80 mm

i
oϕ

ϕ
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6.8  Rdzenie nanokrystaliczne o obniżonej remanencji
          Nanocrystalline cores with reduced remanence

R D z E N I E  M AG N E T yC z N E  M I ę K K I E

SyMBOL: NFT

zastosowanie:
• zasilacze impulsowe
• zasilacze specjlane

paraMetry:

Indukcja nasycenia Bs = 1,15 – 1,2 T 

Remanencja Br = 0,05 – 0,25 T 

Pole koercji Hc = 1 – 1,5 A/m 

Przenikalność magnetyczna µmax ≤ 30 000 
(liniowa zależność B(H) do wartości B=1 T)

Straty mocy w rdzeniu Ps = 0,01 W/kg (dla f=50 Hz, B=1,1 T)
Ps = 146 W/kg (dla f=100 kHz, B=0,4 T)

Magnetostrykcja nasycenian λs = 0,5 x 10-6

warunki pracy:

Częstotliwość fp: do 300 kHz   

Temperatura Tp: do 200°C

wyMiary geoMetryczne:

średnica zewnętrzna (ϕz)  ≤  120 mm

średnica wewnętrzna (ϕw)  ≤  80 mm

z
wϕ

ϕ

SyMBOL: NFT

typical applications:
• switching mode power supplies
• special power converters

paraMeters:

Saturation induction Bs = 1,15 – 1,2 T 

Remanence Br = 0,05 – 0,25 T 

Coercivity Hc = 1 – 1,5 A/m 

Magnetic permeability µmax ≤ 30 000 
(linear B(H) dependence up to B = 1 T)

Core losses Ps = 0,01 W/kg (f = 50 Hz, B = 1,1 T)
Ps = 146 W/kg (f = 100 kHz, B = 0,4 T)

Saturation magnetostriction λs = 0,5 x 10-6

operating conditions:

Frequency fp: up to 300 kHz   

Temperature Tp: up to 200°C

diMensions:

Outer diameter (ϕo)  ≤  120 mm

Inner diameter (ϕi)  ≤  80 mm

i
oϕ

ϕ
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6.9  Rdzenie nanokrystaliczne o wysokiej indukcji nasycenia i obniżonej przenikalności magnetycznej
          Nanocrystalline cores with high saturation induction and reduced magnetic permeability

R D z E N I E  M AG N E T yC z N E  M I ę K K I E

SyMBOL: NPT

zastosowanie:
• transformatory specjalne
• zasilacze impulsowe
• grzejnictwo indukcyjne

zalety:
• liniowa zależność B(H)
   w dużym zakresie zmian B

paraMetry:

Indukcja nasycenia  Bs = 1,5 – 1,6 T  

Remanencja Br = 0,1 – 0,3 T  

Pole koercji Hc = 30 - 50 A/m  

Przenikalność magnetyczna µmax ≤  1500

Straty mocy w rdzeniu Ps = 1 - 2 W/kg (dla f=50 Hz, B=1,4 T)

Magnetostrykcja nasycenia λs = 8 x 10-6

warunki pracy:

Częstotliwość fp: do 100 kHz     

Temperatura Tp: do 250°C

wyMiary geoMetryczne:

średnica zewnętrzna (ϕz)  ≤  50 - 120 mm

średnica wewnętrzna (ϕw)  ≤  30 - 80 mm

z
wϕ

ϕ

SyMBOL: NPT

typical applications:
• special transformers
• switching mode power supplies 
• induction heating systems

advantages (coMpared
to conventional ferrite chokes): 
• linear B(H) dependence over the wide range
   of B variability

paraMeters:

Saturation induction  Bs = 1,5 – 1,6 T  

Remanence Br = 0,1 – 0,3 T  

Coercivity Hc = 30 - 50 A/m  

Magnetic permeability µmax ≤  1500

Core losses Ps = 1 - 2 W/kg (f=50 Hz, B=1,4 T)

Saturation magnetostriction λs = 8 x 10-6

operating conditions:

Frequency fp: up to 100 kHz     

Temperature Tp: up to 250°C

diMensions:

Outer diameter (ϕo)  ≤  50 - 120 mm

Inner diameter (ϕi)  ≤  30 - 80 mm

i
oϕ

ϕ
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6.10  Rdzenie amorficzne na transformatory średniej częstotliwości
             Amorphous cores for medium-frequency transformers

R D z E N I E  M AG N E T yC z N E  M I ę K K I E

SyMBOL: AMz

zastosowanie:
• transformatory do grzejnictwa indukcyjnego
• transformatory do przetwornic statycznych
• transformatory sieciowe

zalety:
• konstrukcja zaplatana pozwalająca
  na nakładanie gotowych uzwojeń na rdzeń

paraMetry:

Indukcja nasycenia Bs = 1,4 - 1,56 T

Remanencja Br ~ 0,8 T 

Przenikalność magnetyczna µmax:    50000 - 100000

Straty mocy w rdzeniu Ps = 0,2 - 0,3 W/kg
(dla f=50 Hz i B=1,4 T)

Magnetostrykcja nasycenia λs = 25 x 10-6

warunki pracy:

Częstotliwość fp: do 20 kHz

Temperatura Tp: do 200°C

wyMiary geoMetryczne:

symbol: aMlk
średnica zewnętrzna (ϕz) ≥  60 mm

średnica wewnętrzna (ϕw) ≤  40 mm

symbol: aMlp

średnica zewnętrzna (h) ≥  50 mm

średnica wewnętrzna (w) ≤  30 mm

z
wϕ

ϕ w

h

SyMBOL: AMz

typical applications:
• transformers for induction heating systems
• transformers for static converters 
• mains transformers

advantages:
• overlapped design enables mounting
   ready-made windings onto the core

paraMeters:

Saturation induction Bs = 1,4 – 1,56 T

Remanence Br ~ 0,8 T 

Magnetic permeability µmax:    50000 - 100000

Core losses Ps = 0,2 - 0,3 W/kg
(f=50 Hz and B=1,4 T)

Saturation magnetostriction λs = 25 x 10-6

operating conditions:

Frequency fp: up to 20 kHz

Temperature  Tp: up to 200°C

diMensions:

symbol: aMlk
outer diameter (ϕo) ≥  60 mm

inner diameter  (ϕi) ≤  40 mm

symbol: aMlp

window height (h) ≥  50 mm

window width   (w) ≤  30 mm
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Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
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