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INSTITUTUL NAȚIONAL
DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU
METALE NEFEROASE ȘI
RARE - IMNR

Adresa: B-dul BIRUINȚEI 102,
077145,
Pantelimon, jud. ILFOV
Telefon: +(4021) 3522046
3522048; 3522050
Fax:

+(4021) 3522049;

E-mail: imnr@imnr.ro
Web: www.imnr.ro

În continuarea unei activități de cercetare de peste 50 ani,
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Metale Neferoase și Rare – IMNR este în prezent un
institut unic pe piața cercetării din România în domeniul
științei și ingineriei materialelor pe bază de metale
neferoase și rare (metale, aliaje, compozite și hibride) și
chimiei anorganice aplicate, respectiv un actor principal
în domeniul cercetării și aplicațiilor pentru eficientizarea
utilizării resurselor și substituirea metalelor critice.
Specialiștii IMNR – cercetători, ingineri și tehnologi –
au formulat o linie de cercetare comună și construiesc
parteneriate active pentru dezvoltarea de tehnologii
inovative în domeniul materialelor pe bază de metale
neferoase pentru aplicații high-tech (senzori, securitate,
energetică, auto, aerospațiale, medicină, etc.),
îmbunătățirea utilizării resurselor metalice și a ratei de
recuperare a metalelor neferoase din resurse secundare.

Pentru o ofertă de servicii și preț, vă rugăm să transmiteți o cerere de ofertă prin
email, la adresa imnr@imnr.ro, sau fax, la nr. +(4021)352.20.49.

Aplicații high-tech
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Acest catalog prezintă serviciile tehnologice inovative oferite de IMNR în domeniul
științei și ingineriei materialelor neferoase, prin Centrul de Cercetare pentru
Intensificarea Proceselor Metalurgice la Presiuni și Temperaturi Ridicate, High PT
MET.
Centrul High PT MET a fost înființat și dotat prin Programul POS CCE, Axa prioritară
2 ”Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare” (proiect nr. POS
CCE 898/14038).
Activitatea centrului se realizează prin două module:

Modul P

Modulul P urmărește intensificarea
proceselor de presiune ridicată (procese
hidrotermale de solubilizare - precipitare).

Modul T

Modulul T urmărește obținerea de materiale
noi sub formă de filme subțiri și acoperiri
prin procese fizice în vid avansat și
temperaturi ridicate utilizând metalurgia
combinatorie.
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1

SISTEM DE EVAPORARE TERMICĂ (Torr Int. Inc.)
Caracteristici:

•
•

4 tunuri de electroni, pentru topire și depunere;
4 surse de alimentare de înaltă tensiune separate cu o
capacitate de 10 KW fiecare (10 KV, 1000 mA);
• controlere de baleiere în sisteme separate de deplasare
în coordonate X-Y;
• suprafață maximă de depunere: 350 x 350 mm (pătrat);
• depunere pe placi 3D sau baghete rotative cu lungimea
maximă de 350 mm;
• 4 creuzete în camera de evaporare termică pentru
depunerea de materiale anorganice și hibrizi pe
substraturi plane reci cu diametru de 350 mm (cu
suport telescopic deplasabil);
• pompe de vid înalt, primare și secundare, ce pot crea
vid de până la 10-8 Torr.

Aplicații:
•
•

•
•
•

obținerea de materiale cu gradient funcțional
pentru condiții extreme;
obținerea de aliaje cu entropie înaltă și
materiale compozite (inclusiv depuneri de
filme subțiri cu proprietăți mecanice ridicate
la temperaturi înalte);
obținerea de acoperiri biocompatibile;
obținerea de straturi din compuși intermetalici;
studiul corelației structură-proprietăți în
materiale micro și nanostructurate bazate pe
metale neferoase, compuși inter-metalici și
compozite.
Avantaje:

•
•
•
•

depuneri de straturi subțiri și acoperiri simultane sau strat cu strat;
controlul grosimii cu ajutorul unei balanțe cu cuarț;
software de control;
facilități de topire și depunere a metalelor granulare și aliajelor cum ar fi W, Ni, Co, Cr, Al, Y,
dar și a dielectricilor cum ar fi Al2O3, SiO2, ZrO2, etc. și compozite.
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2

SISTEM DE EVAPORARE TERMICĂ cuplat cu RF SPUTTERING
Caracteristici:

•
•
•
•
•
•
•
•

catod circular de 2 inch TORUS de la Kurt J.
Lesker;
suprafața de depunere D=100 mm;
generator putere RF de 300 W Kurt J. Lesker;
sursă de alimentare DC de 1KW Kurt J. Lesker;
posibilitatea comutării pe modul DC sau RF;
4 surse de evaporare de 100 A;
suprafața de depunere D=100 mm;
este dotată cu microbalanță de cuarț pentru
controlul grosimii.

Aplicații:
Filme subțiri de materiale ceramice avansate.

Avantaje:
Obținerea de filme nanostructurate din materiale
complexe conform cerințelor beneficiarului.
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3

AUTOCLAVĂ CU DEBIT CONTINUU (AMAR Equipments PVT. Ltd)
Caracteristici:

• volum: 20 L;
• temperatură: max. 250 ºC;
• presiune: max. 30 atm.

Aplicații:

• procese de oxido-reducere: reducerea sulfurilor metalelor neferoase din concentrate, în medii
apoase, acide sau bazice, la temperaturi și presiuni înalte, în atmosferă oxidantă;
• reducerea concentrației de Fe din soluțiile de Cu și Zn prin precipitarea lui;
• solubilizarea metalelor neferoase din subprodusele metalurgiei neferoase extractive (prafuri,
zguri, noroi roșu) și din deșeurile electrice și electronice;
• Obținerea de carbon din biomasă vegetală.

Avantaje:

•
•
•
•
•

funcționare în regim continuu sau discontinuu;
alimentare continuă și evacuare cu gaze (oxigen, aer, azot) sub presiune;
alimentare continuă și evacuare cu suspensie (lichid-solid) sub presiune;
eșantionare în timpul proceselor;
controlul parametrilor (soft SCADA 3.0).
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AUTOCLAVĂ DE SINTEZĂ HIDROTERMALĂ (Berghof)
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Caracteristici:
•
•
•

volum: 5.5 L;
temperatură: max. 300 ℃;
presiune: max. 150 atm.

Aplicații:
• procese de oxido-reducere: reducerea sulfurilor metalelor neferoase din concentrate, în
medii apoase, acide sau bazice, la temperaturi și presiuni înalte, în atmosferă oxidantă;
• reducerea concentrației de Fe din soluțiile de Cu și Zn prin precipitarea lui;
• solubilizarea metalelor neferoase din subprodusele metalurgiei neferoase extractive
(prafuri, zguri, noroi roșu) și din deșeurile electrice și electronice;
• obținerea de carbon din biomasă vegetală.

Avantaje:

•
•
•

eșantionarea în timpul proceselor;
sistem de control PID și înregistrare computerizată a parametrilor;
răcire controlată.
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5

AUTOCLAVĂ DE PRESIUNE ÎNALTĂ (HP Systems)
Caracteristici:
• volum: 1 L;
• temperatură: max. 180 oC;
• presiune: max. 4250 atm.

Aplicații:
•
•
•
•

sinteza pulberilor nanocristaline hibride organice-anorganice pentru biosenzori sau
agenți de contrast;
sinteza pulberilor nanocristaline la presiuni înalte și temperaturi până la180°C pentru
alte aplicații (la cerere);
studiul mecanismului și cineticii reacțiilor între compuși organici și anorganici în soluție
la presiune înaltă și temperatură joasă;
presarea isostatică a pulberilor nanostructurate în matrițe de mici dimensiuni.

Avantaje:

• sistem de control PID;
• multiplicator de presiune care folosește aer din recipienți de presiune de 7 atm;
• presiunea înaltă este obținută cu o pompă acționată pneumatic, printr-un sistem hidraulic cu apă.
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6

SPRAY - DRYER (LabPlant)
Caracteristici:

•
•
•
•
•

volum: max. 2000 ml/h;
debit suspensie: 4 - 32 ml/min;
temperatură aer: 40 – 250 °C;
debit de aer: 5 - 30 m3/h;
presiunea aerului: 1- 3,5 bar.

Aplicații:

•
•
•

microîncapsulare;
uscarea
pulberilor
nanocompozite
hibride organice-anorganice;
uscarea rapidă și controlul morfologiei
pulberilor nanocristaline obținute prin
procedee chimice umede.

Avantaje:
•
•
•

controler digital;
diferite duze de la 0,5 la 2 mm;
sisteme de filtrare pentru particule <10 μm.
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SISTEM ICP-OES CU ABLAȚIE LASER PENTRU ANALIZA SOLIDELOR
(Tehnologie Agilent)
Caracteristici:

•

•

•
•
•

Agilent 725 este un Spectrometru de Emisie
Optică cu Plasmă Cuplată Inductiv,
compact, vizualizare radială, complet
controlat prin calculator;
Detector tip CCD, cu tehnologie unică de
baleiere a imaginii I-MAP, oferind o
acoperire completă a domeniului spectral de
la 167 - 785 nm, pentru analiza a mai mult
de 70 elemente chimice;
Sistem de Ablație Laser LSX-266 pentru
prelevare de probe solide cu dimensiunea
fasciculului de laser ≥10 µm.;
energie per puls >9 mJ energia laserului;
rată de repetabilitate 1 – 20 Hz.
Aplicații:

•

analiza elementelor minore sau toxice în
nanobiomateriale, alimente, farmaceutice,
sedimente;
analiza metalelor grele din soluri, ape și
deșeuri;
analiza
elementelor
majore
și
impurităților din polimeri, oxizi, săruri;
analiza elementelor majore, minore și
urme din metale, aliaje, probe geologice,
minereuri;
analiza de suprafață cu ablație laser.

•
•
•
•

Avantaje:
•
•
•

Sistem de Ablație Laser LSX-266 conceput pentru a satisface nevoile laboratoarelor care
procesează un număr ridicat de analize, pe o gamă variată de probe incluzând metale, ceramică,
plastic, sticlă, probe geologice și de mediu;
dispozitiv automat SPS3 de prelevare probe, cu diluare automată;
generator de hidruri pentru determinarea nivelurilor de Hg, As, Se, Sb, Te, Bi și Sn la nivel.
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