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Жаростійкий сплав, DIC, 500xПори в жаростійкому сплаві, DIC, 500x

Пори в жаростійкому сплаві, DIC, 500xПори в жаростійкому сплаві, BF, 50x

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Aka-Brief #20 Жаростійкі сплави

BF, 100x

BF, 100x

BF, 100x

BF, 100x

** Останній крок полірування 
може бути тривалішим на 2 
хв, якщо необхідно видалити 
залишковий метал із пор. 
Додатковий час на 
полірування з оксидною 
суспензією посилить ефект 
від травлення і полегшить 
наступну обробку поверхні.

1

Rhaco Grit
P220

Вода 300 об./хв 30 Н До виведення 
площини

2

Largan 9 DiaMaxx 
Poly 9 мкм

150 об./хв 35 Н 4:00 хв

3

Silk DiaMaxx 
Poly 3 мкм

150 об./хв 30 Н 4:00 хв

4

Chemal Fumed Silica 
0.2 мкм
Alkaline*

150 об./хв 20 Н 2:00 хв**

Aka-Brief #20 Жаростійкі сплави 

Рекомендовано встановити 
швидкість обертання голови 
на рівні 150 об./хв.

Час розраховано для дисків 
діаметром 300 мм та зразків 
діаметром 40 мм. 
Для дисків діаметром 250 мм 
час слід збільшити на 30%, 
для 200 мм - на 100%. Для 
більших зразків необхідно 
підвищити навантаження, для 
менших - знизити. 

Час і навантаження можуть 
відрізнятися для різного 
обладнання.

* Перед поліруванням оксидною
суспензією необхідно змочити 
тканину водою так, щоб зразки 
контактували з поверхнею. В 
останні 10 с тканину треба 
омити водою для її очищення 
разом зі зразками. 
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