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 شرکت پوشش های نانوساختار، طراح و سازنده سیستم های الیه نشانی در خالء

 

 شرکت پوشش های نانوساختار

 ضلع شرقی دانشگاه شریف –خیابان آزادی  -تهران 

 4طبقه  – 5پالک  –کوچه قدیر 

 

 

 021-66067785،   021-66033555تلفن: 

 021-66033450فکس: 

  @pvd.irInfoایمیل: 

  www.pvd.irوبسایت: 
 

 

و همچنین برای سفارش لوازم جانبی و مصرفی به سایت  در زمینه دستگاه ها به منظور دریافت مشاوره و راهنمایی

www.pvd.ir .مراجعه نمایید 
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 DSR1 مدل تک کاتد، اسپاترینگ رومیزیمگنترون 

با ابـعاد کوچک و قیمتی بسیار مناسب قادر است به روش اسپاترینگ  DSR1دستگاه اسپاترینگ رومیزی مدل 

به عنوان پوشش عمدتا و پاالدیوم نموده و  مانند طال، پالتین از جنس فلزات نجیب ییاقدام به الیه نشانی هدفها

ایجاد پوشش  .دهنده نمونه های میکروسکوپ الکترونی در آزمایشگاه های تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد

با کنترل اتوماتیـک یا دستی فرایند  یکنواخت با دانه بندی ریز از توانایی های این سیستم الیه نشانی می باشد.

  نانومــتر تولید کرد. 1توان الیه هایـی با دقت ضخـامت  یه نشانی میخـأل سازی و ال
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 مشخصات دستگاه 

  یک نانومتر با استفاده از ضخامت سنج کریستالیکنترل نرخ الیه نشانی با دقت 

 صفحه نمایش لمسی به منظور کنترل فرایند الیه نشانی و وارد کردن سریع اطالعات 

  قابلیت به روز رسانی از طریق شبکهنرم افزاری با کاربری آسان و 

 قابلیت رسم نمودارهای فشار و ضخامت در حین الیه نشانی 

  دارای پورتUSB  برای انتقال اطالعات 

 کامل یک سال گارانتی 

 بسته بندی استاندارد به منظور اطمینان از عدم آسیب دیدگی دستگاه در حین حمل 

 ن المللیبی دارای گواهی CE  برای اجازه ورود به بازار اتحادیه اروپا 
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 کاربردها

برای ایجاد الیه  DSR1سیستم الیه نشانی در خالء مدل 

های نانومتری ، ایجاد اتصاالت الکتریکی بسیار ظریف در 

 استفاده قابل بسیار الکترونیک میکروحوزه نانو تکنولوژی و 

اصلی ترین کاربرد این دستگاه به عنوان پوشش باشد.  می

دهنده نمونه های عایق به منظور مشاهده آنها با 

یکی دیگر از  .می باشد( SEM)میکروسکوپ الکترونی 

کاربردهای این دستگاه در آزمایشگاه های الیه نشانی، نانو 

تکنولوژی و الکترونیک بوده و ابزار آموزشی بسیار مناسبی 

 ،با مقوله خأل و دانش آموزان ن دانشجویانبرای آشنا نمود

                                                            .پالسما و الیه نشانی می باشد

اکسیدی و  فلزاتبرای الیه نشانی انواع الزم به ذکر است 

 .پمپ توربو مولکوالر می باشد توصیه می گردد مجهز بهکه  DST1غیر اکسیدی مدل 

 صفحه نمایش رنگی

اینچی تمام  7مجهز به یک مانیتور لمسی  DSR1دستگاه الیه نشانی به روش کند و پاش )اسپاترینگ( مدل 

می باشد که تمام فرایندهای کنترل دستگاه از طریق آن انجام می شود. با توجه به کاربری ساده نرم افزار  رنگی

سیستم، کاربر می تواند اطاالعات الزم را به راحتی و از طریق این صفحه نمایش وارد کند و یا اطالعات مربوط 
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را در حین فرایند به صورت نمودار و یا دیتا مشاهده به فرایند الیه نشانی )فشار، ضخامت، نرخ الیه نشانی و ...( 

 الیه نشانی آخر را دارا می باشد.  300نماید. همچنین دستگاه توانایی ثبت اطالعات مربوط به 

کاربر می تواند از طریق این صفحه نمایش، فرایند الیه نشانی را بر اساس ضخامت یا زمان تنظیم کرده و پس از 

 امت مورد نظر عملیات الیه نشانی به صورت خودکار متوقف می شود.رسیدن به زمان یا ضخ

 

 الیه زیر چرخاننده  سیستم

می باشد.  الیه نشانیچرخش زیرالیه در هنگام الیه نشانی به منظور یکنواختی الیه، از دیگر امکانات این سیستم 

همچنین دستگاه قابلیت مجهز شدن به سیستم چرخاننده سیاره ای زیرالیه را نیز دارا می باشد. حرکت سیاره 

( موجب می شود تا درون حفره های نمونه های متخلخل نیز به خوبی پوشش داده  x,y,zای ) در سه جهت 

 شوند. 

و تحویل داده شود. تعویض و جایگذاری نگهدارنده  نگهدارنده نمونه می تواند متناسب با نیاز مشتری طراحی

 های نمونه در این دستگاه بسیار ساده بوده و کاربر به سادگی قادر به انجام آن می باشد.
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 ای سیاره چرخش با نمونه نگهدارنده                                                                            استاندارد چرخشی نمونه نگهدارنده          

 

 مشخصات دستگاه سایر 

   پمپ روتاری دو مرحله ای m3
/h4 

  میلی تور  40فشار نهایی کمتر از 

 محفظه از جنس پیرکس با ارتفاع  mm 140 و قطر خارجی mm 170 

  کاتد مگنترون دو اینچیدارای یک 

  سوئیچینگمنبع تغذیه DC   وات 80با توان 

  نگهدارانده زیر الیه با قابلیت چرخش 

 دارای دو مد کنترل اتوماتیک و دستی  

 کنترل فرآیند الیه نشانی بر اساس زمان یا ضخامت 

 قابلیت نگهداری نمونه ها در خأل 

  الکتریکیشیر تنظیم فشار داخل محفظه توسط 

  الکترونیکیشاتر 

 میلیمتر 370*500*450: ابعاد  

  کیلوگرم 42 همراه با پمپوزن دستگاه 
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 تجهیزات اضافه و لوازم جانبی

 سنسورکریستال کوارتز 

 چرخاننده نمونه سیاره ای 

 بندی دور شیشه همراه با الستیکهای آب شیشه یدک محفظه خالء 

 تارگت های اسپاترینگ 
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  DCR الیه نشان کربن رومیزی مدل

اقدام به  تبخیر حرارتیبا ابـعاد کوچک و قیمتی بسیار مناسب قادر است به روش  دستگاه پوشش دهنده کربن 

به عنوان پوشش دهنده نمونه های میکروسکوپ عمدتا روی سطوح مختلف نموده و  )نخ کربن( کربنالیه نشانی 

این دستگاه قابلیت استفاده   .در آزمایشگاه های تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد (SEMروبشی )الکترونی 

،  (FE-SEM)جهت آماده سازی نمونه ها به منظور مشاهده آن ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی 

 ( را دارا می باشد. EDX( و آنالیز نمونه ها با اشعه ایکس )TEMمیکروسکوپ الکترونی عبوری )
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 مشخصات دستگاه 

 یک نانومتر با استفاده از ضخامت سنج کریستالینرخ الیه نشانی با دقت  مشاهده 

 الیه نشانی کربن به صورت دو مد پالسی یا فلش 

  کنترل فرایند الیه نشانی و وارد کردن سریع اطالعاتصفحه نمایش لمسی به منظور 

  قابلیت به روز رسانی از طریق شبکهنرم افزاری با کاربری آسان و 

 قابلیت رسم نمودارهای فشار و ضخامت در حین الیه نشانی 

  دارای پورتUSB  برای انتقال اطالعات 

 کامل یک سال گارانتی 

 ز عدم آسیب دیدگی دستگاه در حین حملبسته بندی استاندارد به منظور اطمینان ا 

 بین المللی دارای گواهی CE  برای اجازه ورود به بازار اتحادیه اروپا 

 یه نشانی پالسی کربنال

دستگاه الیه نشان کربن تحت خالء، مجهز به یک منبع 

تغذیه جریان باال می باشد که امکان الیه نشانی کربن در 

دو مد پالسی و یا فلش را فراهم می کند. در الیه نشانی 

پالسی کربن که فرایند الیه نشانی در خالل پالس های 

کوتاه صورت می پذیرد، کنترل فرایند الیه نشانی بهتر 

)در ابعاد میلیمتر( که  یکربنتعداد ذرات و  یوده

نسبت به روش های  ناخواسته روی نمونه می نشینند

 متداول کمتر می باشد.
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 صفحه نمایش رنگی

می باشد که تمام  اینچی تمام رنگی 7دستگاه الیه نشانی تحت خالء کربن، مجهز به یک مانیتور لمسی 

فرایندهای کنترل دستگاه از طریق آن انجام می شود. با توجه به کاربری ساده نرم افزار سیستم، کاربر می تواند 

اطاالعات الزم را به راحتی و از طریق این صفحه نمایش وارد کند و یا اطالعات مربوط به فرایند الیه نشانی 

 را در حین فرایند به صورت نمودار و یا دیتا مشاهده نماید. )فشار، ضخامت، نرخ الیه نشانی و ...( 

  
 

الیه نشانی آخر را دارا می باشد. کاربر می تواند از طریق  300همچنین دستگاه توانایی ثبت اطالعات مربوط به 

این صفحه نمایش، فرایند الیه نشانی را بر اساس ضخامت یا زمان تنظیم کرده و پس از رسیدن به زمان یا 

 د. ضخامت مورد نظر عملیات الیه نشانی به صورت خودکار متوقف می شو

 

 الیه زیر چرخاننده  سیستم

چرخش زیرالیه در هنگام الیه نشانی به منظور یکنواختی الیه، از دیگر امکانات این سیستم کربن کوتر می باشد. 

همچنین دستگاه قابلیت مجهز شدن به سیستم چرخاننده سیاره ای زیرالیه را نیز دارا می باشد. حرکت سیاره 
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( موجب می شود تا درون حفره های نمونه های متخلخل نیز به خوبی پوشش داده  x,y,zای ) در سه جهت 

شوند. نگهدارنده نمونه می تواند متناسب با نیاز مشتری طراحی و تحویل داده شود. تعویض و جایگذاری 

 نگهدارنده های نمونه در این دستگاه بسیار ساده بوده و کاربر به سادگی قادر به انجام آن می باشد.

 

                                             
 ای سیاره چرخش با نمونه نگهدارنده                                                                            استاندارد چرخشی نمونه نگهدارنده          

 

 

 مشخصات دستگاه سایر 

   پمپ روتاری دو مرحله ای m3
/h4 

  میلی تور  50فشار نهایی کمتر از 

 محفظه از جنس پیرکس با ارتفاع  mm 140 و قطر خارجی mm 170 

 ضخامت سنج با دقت اندازه گیری یک نانو متر 

  جریان باالمنبع تغذیه  

  نگهدارانده زیر الیه با قابلیت چرخش 
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 دارای دو مد کنترل اتوماتیک و دستی  

  زمان یا ضخامتکنترل فرآیند الیه نشانی بر اساس 

 قابلیت نگهداری نمونه ها در خأل 

  الکتریکیشیر تنظیم فشار داخل محفظه توسط 

 شاتر الکترونیکی 

 میلیمتر 370*500*450: ابعاد  

  کیلوگرم 46 همراه با پمپوزن دستگاه 

 

 

 تجهیزات اضافه و لوازم جانبی

 سنسورکریستال کوارتز 

 چرخاننده نمونه سیاره ای 

  آب بندی دور شیشه یهمراه الستیکها خالءشیشه یدک محفظه 

 نخ کربن 
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 DST1-170 مدل ، تک کاتد خالء باال اسپاترینگ رومیزیمگنترون 

DST1-170   ، یک سیستم الیه نشانی تحت خالء به روش اسپاترینگ )کند و پاش( با محفظه شیشه ای و پمپ

با توان  DC دارا بودن یک منبع تغذیهاین دستگاه مجهز به یک کاتد مگنترون بوده و با  توربومولکوالر می باشد.

 ، قادر به الیه نشانی گروه وسیعی از فلزات )اکسیدی و غیر اکسیدی(، می باشد.وات 80

 

این مدل مناسب برای آماده سازی نمونه ها به منظور مشاهده با میکروسکوپ های الکترونی می باشد. الیه 

نشانی در یک محیط خالء باال موجب می شود تا الیه ایجاد شده دارای کیفیت باالیی بوده و برای نمونه هایی 

این دستگاه می توان به آماده سازی نمونه ها  که نیاز به رزولوشن باالیی دارند، مناسب باشد. از جمله کاربردهای

میکروسکوپ الکترونی عبوری  و(  FE-SEM میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی )برای کاربردهای 

(TEM.اشاره کرد ) 
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 مشخصات دستگاه 

 با ظرفیت  )آلمانی(  خالء باال پمپ توربومولکوالرl/s90 

  پمپ پشتیبان روتاری دو مرحله ای 

 )فشارسنج فول رنج )آلمانی 

  شامل اسیالتور  کوارتز  یک نانومتر با استفاده از ضخامت سنج کریستالیکنترل نرخ الیه نشانی با دقت

 و نگهدارنده کریستال با قابلیت اندازه گیری ضخامت در حین الیه نشانی

  اطالعاتصفحه نمایش لمسی به منظور کنترل فرایند الیه نشانی و وارد کردن سریع 

  قابلیت به روز رسانی از طریق شبکهنرم افزاری با کاربری آسان و 

 قابلیت رسم نمودارهای فشار و ضخامت در حین الیه نشانی 

  دارای پورتUSB  برای انتقال اطالعات 

 کامل یک سال گارانتی 

 بسته بندی استاندارد به منظور اطمینان از عدم آسیب دیدگی دستگاه در حین حمل 

 

 محفظه خالء باال 

همراه  mm 140  و ارتفاع mm170  مخزن استوانه ای از جنس پیرکس به قطرمحفظه خالء دستگاه شامل یک 

با اورینگهای ال شکل می باشد. دستگاه مجهز به پمپ توربومولکوالر خالء باال می باشد که توسط یک پمپ 

پشتیبانی می شود و در نتیجه هیچ گونه آلودگی ناشی از روغن )که از ویژگی های پمپ  روتاری دو مرحله ای

 های دیفیوژنی است(  وارد محفظه خالء نمی شود و الیه نشانی در یک محیط بسیار تمیز انجام می شود. 
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 صفحه نمایش رنگی

اینچی  7مجهز به یک مانیتور لمسی  DST1-170دستگاه الیه نشانی به روش کند و پاش )اسپاترینگ( مدل 

می باشد که تمام فرایندهای کنترل دستگاه از طریق آن انجام می شود. با توجه به کاربری ساده نرم  تمام رنگی

افزار سیستم، کاربر می تواند اطاالعات الزم را به راحتی و از طریق این صفحه نمایش وارد کند و یا اطالعات 

نشانی )فشار، ضخامت، نرخ الیه نشانی و ...( را در حین فرایند به صورت نمودار و یا دیتا مربوط به فرایند الیه 

 الیه نشانی آخر را دارا می باشد.  300مشاهده نماید. همچنین دستگاه توانایی ثبت اطالعات مربوط به 

مان تنظیم کرده و پس از کاربر می تواند از طریق این صفحه نمایش، فرایند الیه نشانی را بر اساس ضخامت یا ز

 رسیدن به زمان یا ضخامت مورد نظر عملیات الیه نشانی به صورت خودکار متوقف می شود.

 

 الیه زیر چرخاننده  سیستم

می باشد.  الیه نشانیچرخش زیرالیه در هنگام الیه نشانی به منظور یکنواختی الیه، از دیگر امکانات این سیستم 

همچنین دستگاه قابلیت مجهز شدن به سیستم چرخاننده سیاره ای زیرالیه را نیز دارا می باشد. حرکت سیاره 

( موجب می شود تا درون حفره های نمونه های متخلخل نیز به خوبی پوشش داده  x,y,zای ) در سه جهت 

 شوند. 
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و تحویل داده شود. تعویض و جایگذاری نگهدارنده  نگهدارنده نمونه می تواند متناسب با نیاز مشتری طراحی

 های نمونه در این دستگاه بسیار ساده بوده و کاربر به سادگی قادر به انجام آن می باشد.

                                             
 ای سیاره چرخش با نمونه نگهدارنده                                                                            استاندارد چرخشی نمونه نگهدارنده          

 

 مشخصات دستگاه سایر 

 کمتر از  نهایی فشارtorr 6-10× 5  

 محفظه از جنس پیرکس با ارتفاع  mm 140 و قطر خارجی mm 170 

 دارای یک کاتد مگنترون دو اینچی 

  منبع تغذیهDC   وات 80با توان 

  نگهدارانده زیر الیه با قابلیت چرخش 

 کنترل فرآیند الیه نشانی بر اساس زمان یا ضخامت 

 قابلیت نگهداری نمونه ها در خأل 

 قابلیت رسم نمودارهای فشار و ضخامت در حین الیه نشانی 

 شاتر الکترونیکی 

  :220برق ورودیV- 50HZ- 16A 

  :کیلوگرم 36وزن 
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 تجهیزات اضافه و لوازم جانبی

 سنسورکریستال کوارتز 

 چرخاننده نمونه سیاره ای 

 به همراه الستیک های آب بندی دور شیشه شیشه یدک محفظه خالء 

  های اسپاترینگتارگت 
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  DCT مدل خالء باال،  الیه نشان کربن رومیزی

اقدام به  تبخیر حرارتیبا ابـعاد کوچک و قیمتی بسیار مناسب قادر است به روش  دستگاه پوشش دهنده کربن 

به عنوان پوشش دهنده نمونه های میکروسکوپ الکترونی عمدتا کربن روی سطوح مختلف نموده و الیه نشانی 

مجهز به پمپ توربو  DCTمدل   .در آزمایشگاه های تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد (SEMروبشی )

و ساخت الیه نازک می باشد.  FE-SEM ،TEM ،EDS/WDS ،EBSDمولکوالر بوده و مناسب برای کاربردهای 

محیط خالء باال موجب می شود تا الیه ایجاد شده دارای کیفیت باالیی بوده و برای الیه نشانی کربن در یک 

 نمونه هایی که نیاز به رزولوشن باالیی دارند، مناسب باشد.
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 مشخصات دستگاه 

  یک نانومتر با استفاده از ضخامت سنج کریستالیکنترل نرخ الیه نشانی با دقت 

  مد پالسی یا فلشالیه نشانی کربن به صورت دو 

 صفحه نمایش لمسی به منظور کنترل فرایند الیه نشانی و وارد کردن سریع اطالعات 

  قابلیت به روز رسانی از طریق شبکهنرم افزاری با کاربری آسان و 

 قابلیت رسم نمودارهای فشار و ضخامت در حین الیه نشانی 

  دارای پورتUSB  برای انتقال اطالعات 

 ملکا یک سال گارانتی 

 بسته بندی استاندارد به منظور اطمینان از عدم آسیب دیدگی دستگاه در حین حمل 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 کاتالوگ محصوالت | شرکت پوشش های نانوساختار

www.pvd.ir 
20 

 

 
 

 الیه نشانی پالسی کربن

دستگاه الیه نشان کربن تحت خالء، مجهز به یک منبع تغذیه جریان باال می باشد که امکان الیه نشانی کربن در 

نشانی پالسی کربن که فرایند الیه نشانی در خالل پالس های دو مد پالسی و یا فلش را فراهم می کند. در الیه 

کوتاه صورت می پذیرد، کنترل فرایند الیه نشانی بهتر یوده و مقدار دور ریزهای کربن نسبت به روش های 

 متداول کمتر می باشد.

 (Carbon Rod) الیه نشانی کربن از میله کربنی

الیه نشانی کربن از میله کربنی را نیز دارا می باشد )در صورت در دستگاه الیه نشان کربن خالء باال قابلیت 

آمپر( که در خارج از جعبه دستگاه قرار  100-0خواست مشتری(. برای این منظور یک منبع تغذیه جریان باال )

ه می گیرد جایگزین منبع تغذیه جریان باالی داخلی دستگاه که به منظور الیه نشانی کربن از نخ کربنی تعبی

 شده است، می شود.
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 صفحه نمایش رنگی

می باشد که تمام  اینچی تمام رنگی 7دستگاه الیه نشانی تحت خالء کربن، مجهز به یک مانیتور لمسی 

فرایندهای کنترل دستگاه از طریق آن انجام می شود. با توجه به کاربری ساده نرم افزار سیستم، کاربر می تواند 

اطاالعات الزم را به راحتی و از طریق این صفحه نمایش وارد کند و یا اطالعات مربوط به فرایند الیه نشانی 

 را در حین فرایند به صورت نمودار و یا دیتا مشاهده نماید. )فشار، ضخامت، نرخ الیه نشانی و ...( 
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الیه نشانی آخر را دارا می باشد. کاربر می تواند از طریق  300همچنین دستگاه توانایی ثبت اطالعات مربوط به 

این صفحه نمایش، فرایند الیه نشانی را بر اساس ضخامت یا زمان تنظیم کرده و پس از رسیدن به زمان یا 

 د. ضخامت مورد نظر عملیات الیه نشانی به صورت خودکار متوقف می شو

 

 الیه زیر چرخاننده  سیستم

چرخش زیرالیه در هنگام الیه نشانی به منظور یکنواختی الیه، از دیگر امکانات این سیستم کربن کوتر می باشد. 

همچنین دستگاه قابلیت مجهز شدن به سیستم چرخاننده سیاره ای زیرالیه را نیز دارا می باشد. حرکت سیاره 

( موجب می شود تا درون حفره های نمونه های متخلخل نیز به خوبی پوشش داده  x,y,zای ) در سه جهت 

 شوند. 

نگهدارنده نمونه می تواند متناسب با نیاز مشتری طراحی و تحویل داده شود. تعویض و جایگذاری نگهدارنده 

 .های نمونه در این دستگاه بسیار ساده بوده و کاربر به سادگی قادر به انجام آن می باشد

 

                                             
 ای سیاره چرخش با نمونه نگهدارنده                                                                            استاندارد چرخشی نمونه نگهدارنده          
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 مشخصات دستگاه سایر 

   پمپ توربو مولکوالر خالء باال با ظرفیتl/s 90 ( )آلمانی 

 روتاری دو مرحله ای   پشتیبان پمپ  

 )فشارسنج فول رنج )آلمانی 

  تور 5 × 10-6فشار نهایی کمتر از 

 محفظه از جنس پیرکس با ارتفاع  mm 140 و قطر خارجی mm 170 

  آمپر 25تا  0منبع تغذیه پالسی 

  نگهدارانده زیر الیه با قابلیت چرخش 

 کنترل فرآیند الیه نشانی بر اساس زمان یا ضخامت 

 قابلیت نگهداری نمونه ها در خأل 

 شاتر الکترونیکی 

 میلیمتر 370*500*450: ابعاد  

  کیلوگرم 46 همراه با پمپوزن دستگاه 

 

 

 تجهیزات اضافه و لوازم جانبی

 نشانی ازالیه  درب و منبع تغذیه مناسب برای ( میله های کربنیCarbon Rod) 

 سنسورکریستال کوارتز 

 چرخاننده نمونه سیاره ای 

 به همراه الستیک های آب بندی دور شیشه شیشه یدک محفظه خالء 

 نخ کربن 
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  DSCR الیه نشان کربن رومیزی مدلدستگاه اسپاترینگ  و 

با ابـعاد کوچک و قیمتی بسیار مناسب قادر است به روش اسپاترینگ اقدام به الیه نشانی   DSCRدستگاه 

همچنین این دستگاه با قابلیت تجهیز به و  نمایدو پاالدیوم  مانند طال، پالتین از جنس فلزات نجیب ییهدفها

این  سیستم الیه نشان کربن امکان الیه نشانی کربن از نخ کربنی به روش تبخیر حرارتی را نیز فراهم می کند. 

در آزمایشگاه های  (SEMروبشی )به عنوان پوشش دهنده نمونه های میکروسکوپ الکترونی عمدتا  سیستم

یک الیه نشان مجهز به پمپ روتاری است که با دو درِ قابل  ،DSCR  .ی گیردتحقیقاتی مورد استفاده قرار م

انجام الیه نشانی در فرایندی  تعویض امکان اسپاترینگ فلزات نجیب یا تبخیر حرارتی کربن را ایجاد می کند.

تمام اتوماتیک این امکان را فراهم می آورد که حتی کاربران کم تجربه نیز به راحتی بتوانند با این سیستم به 

 الیه نشانی بپردازند.
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 مشخصات دستگاه 

 دارای فرایند عملکرد راحت و بدون پیچیدگی 

  نشانی و وارد کردن سریع اطالعاتصفحه نمایش لمسی به منظور کنترل فرایند الیه 

 سهولت در قرار دادن و برداشتن نمونه ها از داخل دستگاه 

  الیه نشانی دقیق با قابلیت تکرار پذیری 

 بدون نیاز به خنک سازی محفظه خالء 

  یک نانومتر با استفاده از ضخامت سنج کریستالیکنترل نرخ الیه نشانی با دقت 

  مد پالسی یا فلشالیه نشانی کربن به صورت دو 

  قابلیت به روز رسانی از طریق شبکهنرم افزاری با کاربری آسان و 

 قابلیت رسم نمودارهای فشار و ضخامت در حین الیه نشانی 

  دارای پورتUSB  برای انتقال اطالعات 

 کامل یک سال گارانتی 

  حملبسته بندی استاندارد به منظور اطمینان از عدم آسیب دیدگی دستگاه در حین 

 بین المللی دارای گواهی CE  برای اجازه ورود به بازار اتحادیه اروپا 
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 کاربردها

برای ایجاد الیه های نانومتری ، ایجاد اتصاالت الکتریکی بسیار ظریف  DSCRسیستم الیه نشانی در خالء مدل 

ترین کاربرد این دستگاه به عنوان اصلی میکرو الکترونیک بسیار قابل استفاده می باشد. در حوزه نانو تکنولوژی و 

همچنین  .( می باشدSEMپوشش دهنده نمونه های عایق به منظور مشاهده آنها با میکروسکوپ الکترونی )

برای آماده سازی نمونه ها به منظور آنالیز با اشعه  از این دستگاه امکان الیه نشانی کربن موجب شده تا بتوان

 ( نیز استفاده کرد. EDXAایکس )

 DSCTمدل و همچنین الیه نشانی کربن در فشار کمتر، برای الیه نشانی انواع فلزات اکسیدی و غیر اکسیدی 

 .پمپ توربو مولکوالر می باشد توصیه می گردد مجهز بهکه 

 
 

 الیه نشانی کربن

به گونه ای طراحی شده است که قابلیت جایگذاری درب مجهز به الیه نشان کربن را دارا می  DSCRدستگاه 

باشد. برای این منظور فقط کافیست کاربر درب اسپاترینگ را از روی محفظه شیشه ای در حالت باز قرار دهد و 

 درب الیه نشان کربن را روی محفظه قرار دهد. 

 ته شده اند که کاربر به راحتی می تواند نخ کربن را در مکان مناسب جای دهد.الکترودها به گونه ای در نظر گرف
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 صفحه نمایش رنگی

می باشد که تمام فرایندهای  اینچی تمام رنگی 7دستگاه الیه نشانی تحت خالء، مجهز به یک مانیتور لمسی 

کنترل دستگاه از طریق آن انجام می شود. با توجه به کاربری ساده نرم افزار سیستم، کاربر می تواند اطاالعات 

الزم را به راحتی و از طریق این صفحه نمایش وارد کند و یا اطالعات مربوط به فرایند الیه نشانی )فشار، 

 را در حین فرایند به صورت نمودار و یا دیتا مشاهده نماید. ضخامت، نرخ الیه نشانی و ...( 
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الیه نشانی آخر را دارا می باشد. کاربر می تواند از طریق  300همچنین دستگاه توانایی ثبت اطالعات مربوط به 

این صفحه نمایش، فرایند الیه نشانی را بر اساس ضخامت یا زمان تنظیم کرده و پس از رسیدن به زمان یا 

 د. ضخامت مورد نظر عملیات الیه نشانی به صورت خودکار متوقف می شو

 الیه زیر چرخاننده  سیستم

می باشد.  الیه نشانیچرخش زیرالیه در هنگام الیه نشانی به منظور یکنواختی الیه، از دیگر امکانات این سیستم 

همچنین دستگاه قابلیت مجهز شدن به سیستم چرخاننده سیاره ای زیرالیه را نیز دارا می باشد. حرکت سیاره 

( موجب می شود تا درون حفره های نمونه های متخلخل نیز به خوبی پوشش داده  x,y,zای ) در سه جهت 

شوند. نگهدارنده نمونه می تواند متناسب با نیاز مشتری طراحی و تحویل داده شود. تعویض و جایگذاری 

 نگهدارنده های نمونه در این دستگاه بسیار ساده بوده و کاربر به سادگی قادر به انجام آن می باشد.

 

                                             
 ای سیاره چرخش با نمونه نگهدارنده                                                                            استاندارد چرخشی نمونه نگهدارنده          
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 مشخصات دستگاه سایر 

   پمپ روتاری دو مرحله ای m3
/h4 

  میلی تور  50فشار نهایی کمتر از 

 محفظه از جنس پیرکس با ارتفاع  mm 140 و قطر خارجی mm 170 

  اینچی 2یک کاتد مگنترون 

 الکترونیک شاتر 

  آمپر 25تا  0منبع تغذیه پالسی 

  وات 80منبع تغذیه سوئیچینگ با توان 

  نگهدارانده زیر الیه با قابلیت چرخش 

 دستی دارای دو مد کنترل اتوماتیک و  

 کنترل فرآیند الیه نشانی بر اساس زمان یا ضخامت 

 قابلیت نگهداری نمونه ها در خأل 

  الکتریکیشیر تنظیم فشار داخل محفظه توسط 

 شاتر الکترونیکی 

 میلیمتر 370*500*450: ابعاد  

  کیلوگرم 42 همراه با پمپوزن دستگاه 

 

 تجهیزات اضافه و لوازم جانبی

  درِ تبخیر حرارتی مناسب برای تبخیر منبع تغذیه و 

 سنسورکریستال کوارتز 

 چرخاننده نمونه سیاره ای 

 به همراه الستیک های آب بندی دور شیشه شیشه یدک محفظه خالء 

 نخ کربن 

 اسپاترینگ هایتارگت 
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  DSCT مدل خالء باال الیه نشان کربن رومیزیاسپاترینگ  و   دستگاه

DSCT،  .یک دستگاه با دو درِ قابل تعویض به منظور انجام فرایند اسپاترینگ و تبخیر حرارتی کربن می باشد

این مدل بوده و قابلیت اسپاترینگ رنج وسیعی از فلزات را دارا است. این دستگاه مجهز به پمپ توربومولکوالر 

مناسب برای آماده سازی نمونه ها به منظور مشاهده با میکروسکوپ های الکترونی می باشد. الیه نشانی در یک 

ز به محیط خالء باال موجب می شود تا الیه ایجاد شده دارای کیفیت باالیی بوده و برای نمونه هایی که نیا

رزولوشن باالیی دارند، مناسب باشد. از جمله کاربردهای این دستگاه می توان به آماده سازی نمونه ها برای 

( ، TEMمیکروسکوپ الکترونی عبوری )(،  FE-SEM میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی )کاربردهای 

مجهز به یک کاتد مگنترون دو  ،DSCT اشاره کرد. EBSD( و EDS / WDSآنالیز نمونه ها با اشعه ایکس )

 و یک منبع تغذیه جریان باال به منظور الیه نشانی کربن است. DCوات  80اینچی، یک منبع تغذیه سوئیچینگ 
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 مشخصات دستگاه 

   پمپ توربو مولکوالر خالء باال با ظرفیتl/s 90 ( )آلمانی 

 روتاری دو مرحله ای   پشتیبان پمپ  

  آلمانی(فشارسنج فول رنج( 

  تور 5 × 10-6فشار نهایی کمتر از 

 صفحه نمایش لمسی به منظور کنترل فرایند الیه نشانی و وارد کردن سریع اطالعات 

  الیه نشانی دقیق با قابلیت تکرار پذیری 

  یک نانومتر با استفاده از ضخامت سنج کریستالیکنترل نرخ الیه نشانی با دقت 

  پالسی یا فلشالیه نشانی کربن به صورت دو مد 

 ی با ضخامت زیادیدرِ کربن دو نخه برای الیه نشانی الیه ها 

  قابلیت به روز رسانی از طریق شبکهنرم افزاری با کاربری آسان و 

 قابلیت رسم نمودارهای فشار و ضخامت در حین الیه نشانی 

  دارای پورتUSB  برای انتقال اطالعات 

 کامل یک سال گارانتی 

  استاندارد به منظور اطمینان از عدم آسیب دیدگی دستگاه در حین حملبسته بندی 

 

 یه نشانی پالسی کربنال

دستگاه الیه نشان تحت خالء، مجهز به یک منبع تغذیه جریان باال می باشد که امکان الیه نشانی کربن در دو 

الیه نشانی در خالل پالس های مد پالسی و یا فلش را فراهم می کند. در الیه نشانی پالسی کربن که فرایند 

کوتاه صورت می پذیرد، کنترل فرایند الیه نشانی بهتر یوده و مقدار دور ریزهای کربن نسبت به روش های 

 متداول کمتر می باشد.
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 الیه زیر چرخاننده  سیستم

می باشد.  الیه نشانیچرخش زیرالیه در هنگام الیه نشانی به منظور یکنواختی الیه، از دیگر امکانات این سیستم 

همچنین دستگاه قابلیت مجهز شدن به سیستم چرخاننده سیاره ای زیرالیه را نیز دارا می باشد. حرکت سیاره 

ه های متخلخل نیز به خوبی پوشش داده ( موجب می شود تا درون حفره های نمون x,y,zای ) در سه جهت 

 شوند. 

نگهدارنده نمونه می تواند متناسب با نیاز مشتری طراحی و تحویل داده شود. تعویض و جایگذاری نگهدارنده 

 های نمونه در این دستگاه بسیار ساده بوده و کاربر به سادگی قادر به انجام آن می باشد.

 

                                             
 ای سیاره چرخش با نمونه نگهدارنده                                                                            استاندارد چرخشی نمونه نگهدارنده          
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 مشخصات دستگاه سایر 

 محفظه از جنس پیرکس با ارتفاع  mm 140 و قطر خارجی mm 170 

  اینچی 2مگنترون یک کاتد 

 الکترونیک شاتر 

  آمپر 25تا  0منبع تغذیه پالسی 

  وات 80منبع تغذیه سوئیچینگ با توان 

  نگهدارانده زیر الیه با قابلیت چرخش 

 کنترل فرآیند الیه نشانی بر اساس زمان یا ضخامت 

 قابلیت نگهداری نمونه ها در خأل 

  شیر الکترونیکیتنظیم فشار داخل محفظه توسط 

  الکترونیکیشاتر 

 میلیمتر 370*500*450: ابعاد  

  :10برق ورودیA -50HZ 220V, 

  کیلوگرم 42 همراه با پمپوزن دستگاه 

 

 

 تجهیزات اضافه و لوازم جانبی

  الیه نشانی ازدرِ تبخیر حرارتی مناسب برای منبع تغذیه و ( میله کربنیCarbon Rod ) 

 سنسورکریستال کوارتز 

 چرخاننده نمونه سیاره ای 

 به همراه الستیک های آب بندی دور شیشه شیشه یدک محفظه خالء 

 نخ کربن 

  اسپاترینگتارگت 
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 DST1-300 مدل ، با محفظه بزرگ تک کاتد خالء باال اسپاترینگ رومیزیمگنترون 

DST1-300   ، یک سیستم الیه نشانی تحت خالء به روش اسپاترینگ )کند و پاش( با محفظه شیشه ای و پمپ

، DCو  RFاین دستگاه مجهز به یک کاتد مگنترون بوده و با قابلیت نصب منابع تغذیه  توربومولکوالر می باشد.

قادر به الیه نشانی گروه وسیعی از مواد شامل فلزات )اکسیدی و غیر اکسیدی(، نیمه هادی ها و سرامیک ها می 

 باشد.
 

 
 

( اینچی و محفظه خالء بزرگ بوده و مناسب برای الیه نشانی نمونه 4یا  2،3مجهز به یک کاتد مگنترون آبگرد )

 سانتی متر  و یا چند نمونه کوچک به صورت همزمان می باشد. 15های بزرگ تا قطر 

زمان فرایند الیه نشانی در این دستگاه با توجه به آبگرد بودن کاتد، نامحدود بوده و امکان الیه نشانی الیه های 

 ی نمونه های بزرگ را فراهم می آورد. ضخیم بر رو

DST1-300 ، مجهز به یک منبع تغذیهDC  وات و یک منبع تغذیه  600با توانRF  وات )در  300با توان

صورت درخواست( به همراه مچینگ باکس اتوماتیک بوده و مناسب برای کاربردهای الیه نازک، میکرو 

 الکترونیک، نانو الکترونیک و میکروسکوپ الکترونی در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی می باشد.
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 مشخصات دستگاه 

 آلمانی( خالء باال پمپ توربومولکوالر( 

l/s350 l/s90 سرعت پمپاژ 

torr 7-10× 7 torr 6-10× 7 نهایی فشار 

  پمپ پشتیبان روتاری دو مرحله ای 

 )فشارسنج فول رنج )آلمانی 

 شامل اسیالتور و نگهدارنده کریستال با قابلیت اندازه گیری ضخامت در  کوارتز  ضخامت سنج کریستالی

 حین الیه نشانی

  با استفاده از ضخامت سنج کریستالییک نانومتر کنترل نرخ الیه نشانی با دقت 

 صفحه نمایش لمسی به منظور کنترل فرایند الیه نشانی و وارد کردن سریع اطالعات 

  قابلیت به روز رسانی از طریق شبکهنرم افزاری با کاربری آسان و 

 قابلیت رسم نمودارهای فشار و ضخامت در حین الیه نشانی 

  دارای پورتUSB  برای انتقال اطالعات 

 مجهز به شاتر الکترونیکی 

 کامل یک سال گارانتی 

 بسته بندی استاندارد به منظور اطمینان از عدم آسیب دیدگی دستگاه در حین حمل 

 

 محفظه خالء باال 

همراه  mm 250  و ارتفاع mm300 مخزن استوانه ای از جنس پیرکس به قطرمحفظه خالء دستگاه شامل یک 

دستگاه مجهز به پمپ توربومولکوالر خالء باال می باشد که توسط یک پمپ  می باشد.با اورینگهای ال شکل 

پشتیبانی می شود و در نتیجه هیچ گونه آلودگی ناشی از روغن )که از ویژگی های پمپ  روتاری دو مرحله ای

 های دیفیوژنی است(  وارد محفظه خالء نمی شود و الیه نشانی در یک محیط بسیار تمیز انجام می شود. 
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 صفحه نمایش رنگی

می باشد که تمام فرایندهای کنترل دستگاه از طریق  اینچی تمام رنگی 7ستگاه مجهز به یک مانیتور لمسی د

آن انجام می شود. با توجه به کاربری ساده این نرم افزار، کاربر می تواند اطاالعات الزم را به راحتی و از طریق 

 این صفحه نمایش وارد کند و یا اطالعات مربوط به فرایند الیه نشانی )فشار، ضخامت، نرخ الیه نشانی و ...( را

در حین فرایند به صورت نمودار و یا دیتا مشاهده نماید. همچنین دستگاه توانایی ثبت اطالعات مربوط به 

الیه نشانی آخر را دارا می باشد. کاربر می تواند از طریق این صفحه نمایش، فرایند الیه نشانی را بر  300

مورد نظر عملیات الیه نشانی به  اساس ضخامت یا زمان تنظیم کرده و پس از رسیدن به زمان یا ضخامت

 صورت خودکار متوقف می شود.

 

 مشخصات دستگاه سایر 

 محفظه از جنس پیرکس با ارتفاع  mm 250 و قطر خارجی mm 300 

 ( اینچی4یا  2،3) آبگرد دارای یک کاتد مگنترون 

  دو عددMFC به منظور کنترل دقیق فشار داخل محفظه 

  منبع تغذیهDC   وات 600با توان 

  نگهدارانده زیر الیه با قابلیت چرخش 

 کنترل فرآیند الیه نشانی بر اساس زمان یا ضخامت 

 قابلیت نگهداری نمونه ها در خأل 

 قابلیت رسم نمودارهای فشار و ضخامت در حین الیه نشانی 

 شاتر الکترونیکی 

  :220برق ورودیV- 50HZ- 16A 

  :کیلوگرم 50وزن 
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 تجهیزات اضافه و لوازم جانبی

 ولتاژ بایاس زیرالیه 

  منبع تغذیهRF و مچینگ باکس  

  درجه ای زیرالیه 500هیتر 

 یک جفت الکترود جهت انجام تبخیر حرارتی 

 سنسورکریستال کوارتز 

 به همراه الستیک های آب بندی دور شیشه شیشه یدک محفظه خالء 

 تارگت های اسپاترینگ 
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 DST3 مدل ، کاتد خالء باال سه اسپاترینگ رومیزیمگنترون 

DST3  ،  یک سیستم الیه نشانی در خالء به روش اسپاترینگ )کند و پاش( با محفظه شیشه ای و پمپ

توربومولکوالر می باشد. این دستگاه مجهز به سه کاتد مگنترون آبگرد دو اینچی بوده و با دارا بودن منابع تغذیه 

RF  وDCر اکسیدی(، نیمه هادی ها و ، قادر به الیه نشانی گروه وسیعی از مواد شامل فلزات )اکسیدی و غی

 سرامیک ها می باشد.

 
 

اینچی و محفظه خالء بزرگ است که این سیستم را برای الیه  2کاتد مگنترون آبگرد  سهمجهز به دستگاه 

نشانی طوالنی مدت مناسب می سازد. به منظور افزایش چسبندگی الیه نازک الیه نشانی شده به زیرالیه، امکان 

 ولتاژ بایاس به زیرالیه نیز وجود دارد )در صورت در خواست(.ولت  300اعمال 

DST3  مجهز به یک منبع تغذیهRF  به همراه مچینگ باکس اتوماتیک است که امکان الیه نشانی دی الکتریک

 ها را نیز فراهم می آورد.
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DST3 :با توجه به حالت قرار گرفتن کاتدهای آن دارای دو مدل می باشد 

DST3-A – کاتدهای با زاویه  

 مستقل یا با بکارگیری سه کاتد زاویه دار با نقطه کانونی مشترک، قادر به انجام الیه نشانی DST3-Aمدل 

متمرکز و همزمان دو یا سه کاتد است و عالوه بر ساخت چند الیه ای ها امکان آلیاژ سازی را نیز فراهم می کند. 

نواختی بسیار خوب الیه رشد داده شده می شود. همچنین بدلیل قابلیت چرخش زیر الیه این سیستم باعث یک

 Gladامکان زاویه دادن به زیر الیه نسبت به کاتدها می توان انواع الیه ها را به صورت ستونی رشد داد )

Sputtering.)  ،اینچ است. 3حداکثر قطر زیرالیه در این سیستم 

 

DST3-S– )کاتدهای خطی )یا مستقیم 

برای الیه نشانی با دارا بودن سه کاتد با قطر دو اینچ که بدون زاویه کنار یکدیگر قرار گرفته اند،  DST3-Sمدل 

سانتی متر و یا چندین قطعه با ابعاد کوچکتر در این محدوده  20بر روی تک نمونه های بزرگ با قطری حدود 

طح نمونه های بزرگ، مجهز به سه کاتد مناسب می باشد. این دستگاه برای اطمینان از یکنواختی الیه در تمام س

 مگنترون گردیده است. 
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 مشخصات دستگاه 

 آلمانی(  خالء باال پمپ توربومولکوالر( 

l/s350 l/s90 سرعت پمپاژ 

torr 7-10× 7 torr 6-10× 7 نهایی فشار 

  پمپ پشتیبان روتاری دو مرحله ای 

 )فشارسنج فول رنج )آلمانی 

  اینچی 2سه کاتد آبگرد 

  میلیمتر( مناسب برای الیه نشانی نمونه های بزرگ 300محفظه خالء بزرگ )قطر 

 )مجهز به سیستم انتخاب تارگت )برای قرار گرفتن زیرالیه مقابل تارگت مورد نظر 

 امکان الیه نشانی همزمان از دو یا سه کاتد برای ایجاد آلیاژها (Co-Sputtering) 

  شامل اسیالتور و نگهدارنده کریستال با قابلیت اندازه گیری ضخامت  کوارتز  ضخامت سنج کریستالیدو

 حین الیه نشانیدر 

 کنترل فرآیند الیه نشانی بر اساس زمان یا ضخامت 

  یک نانومتر با استفاده از ضخامت سنج کریستالیکنترل نرخ الیه نشانی با دقت 

  نگهدارنده زیرالیه با قابلیت چرخش و امکان تنظیم ارتفاع و زاویه 
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 صفحه نمایش لمسی به منظور کنترل فرایند الیه نشانی و وارد کردن سریع اطالعات 

  قابلیت به روز رسانی از طریق شبکهنرم افزاری با کاربری آسان و 

 قابلیت رسم نمودارهای فشار و ضخامت در حین الیه نشانی 

  دارای پورتUSB  برای انتقال اطالعات 

 مجهز به شاتر الکترونیکی 

  درجه )در صورت درخواست( 500هیتر زیرالیه 

 300 )ولت، ولتاژ بایاس زیرالیه )در صورت درخواست 

 کامل یک سال گارانتی 

 بسته بندی استاندارد به منظور اطمینان از عدم آسیب دیدگی دستگاه در حین حمل 

 

 

 

 محفظه خالء باال 

همراه  mm 250  و ارتفاع mm300 مخزن استوانه ای از جنس پیرکس به قطرمحفظه خالء دستگاه شامل یک 

دستگاه مجهز به پمپ توربومولکوالر خالء باال می باشد که توسط یک پمپ  می باشد.با اورینگهای ال شکل 
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پشتیبانی می شود و در نتیجه هیچ گونه آلودگی ناشی از روغن )که از ویژگی های پمپ  روتاری دو مرحله ای

 های دیفیوژنی است(  وارد محفظه خالء نمی شود و الیه نشانی در یک محیط بسیار تمیز انجام می شود. 

 

 صفحه نمایش رنگی

می باشد که تمام فرایندهای کنترل دستگاه از طریق  اینچی تمام رنگی 7ستگاه مجهز به یک مانیتور لمسی د

آن انجام می شود. با توجه به کاربری ساده این نرم افزار، کاربر می تواند اطاالعات الزم را به راحتی و از طریق 

 این صفحه نمایش وارد کند و یا اطالعات مربوط به فرایند الیه نشانی )فشار، ضخامت، نرخ الیه نشانی و ...( را

در حین فرایند به صورت نمودار و یا دیتا مشاهده نماید. همچنین دستگاه توانایی ثبت اطالعات مربوط به 

الیه نشانی آخر را دارا می باشد. کاربر می تواند از طریق این صفحه نمایش، فرایند الیه نشانی را بر  300

مورد نظر عملیات الیه نشانی به  اساس ضخامت یا زمان تنظیم کرده و پس از رسیدن به زمان یا ضخامت

 صورت خودکار متوقف می شود.

 

 مشخصات دستگاه سایر 

 کنترل خودکار توان الیه نشانی به صورت مستقل از فشار 

 کنترل خودکار دمای کاتدها در جهت باال بردن طول عمر مگنت ها 

 رسم منحنی های فشار و ضخامت 

 محفظه از جنس پیرکس با ارتفاع  mm 250 و قطر خارجی mm 300 

  دو عددMFC به منظور کنترل دقیق فشار داخل محفظه 

 قابلیت نگهداری نمونه ها در خأل 

 قابلیت رسم نمودارهای فشار و ضخامت در حین الیه نشانی 

 شاتر الکترونیکی 

  سانتی متر 60ارتفاع   ×سانتی متر  47عرض × سانتی متر 50ابعاد: قطر 

  :220برق ورودیV- 50HZ- 16A 

  وزن همراه با راک حدودKg 120  
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 تجهیزات اضافه و لوازم جانبی

 ولتاژ بایاس زیرالیه 

 سنسورکریستال کوارتز 

 به همراه الستیک های آب بندی دور شیشه شیشه یدک محفظه خالء 

 تارگت های اسپاترینگ 
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 DTT دستگاه تبخیر حرارتی مدل

 به  دقیقه 10با ابعاد بسیار مناسب در مدل رومیزی قادر است در طی کمتر از  دستگاه تبخیر حرارتی در خالء

ساخت انواع د نظر رسیده و عملیات الیه نشانی را از سه بوته یا بسکت مختلف شروع کند و اقدام به مور فشار

. قابلیت الیه نشانی از سه منبع تبخیر به صورت همزمان، امکان ایجاد الیه های آلیاژی الیه های مختلف نماید

 توسط این دستگاه را فراهم آورده است. 

DTT  بسکت( مورد نظر در حین الیه نشانی، دارای قابلیت  –با دارا بودن امکان انتخاب منبع تبخیر )بوته

 ه ای می باشد.ساخت چندالی
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 مشخصات دستگاه 

 آلمانی(  خالء باال پمپ توربومولکوالر( 

l/s350 l/s90 سرعت پمپاژ 

torr 7-10× 7 torr 6-10× 7 نهایی فشار 

  پمپ پشتیبان روتاری دو مرحله ای 

 )فشارسنج فول رنج )آلمانی 

 قابلیت ایجاد چند الیه ای ها بدون شکستن خالء 

  منبع تبخیر برای ایجاد چند الیه ای هامجهز به سیستم انتخاب 

 محفظه خالء با ابعاد بزرگ 

 مخصوص الکتریکی فیدتروهای و بوته سه نگهدارنده  به مجهز 

 قابلیت الیه نشانی همزمان از دو یا سه منبع تبخیر برای ایجاد آلیاژها 

  نگهدارنده کریستال با ضخامت سنج کریستال کوارتز با دقت اندازه گیری یک نانومتر شامل اسیالتور و

 قابلیت اندازه گیری ضخامت در حین الیه نشانی

 صفحه نمایش لمسی به منظور کنترل فرایند الیه نشانی و وارد کردن سریع اطالعات 

  قابلیت به روز رسانی از طریق شبکهنرم افزاری با کاربری آسان و 

  نگهدارانده زیر الیه با قابلیت چرخش 

  درجه سانتیگراد 500مجهز به هیتر زیرالیه 

 مجهز به شاتر الکترونیکی 

 یک سال گارانتی کامل 
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 بسته بندی استاندارد به منظور اطمینان از عدم آسیب دیدگی دستگاه در حین حمل 

 

 

 

 

 منابع تبخیر )سبد، قایقک، سیم پیچ(

دارای قابلیت نصب سه منبع تبخیر حرارتی  DTTمدل  به روش تبخیر حرارتی در خالء دستگاه الیه نشانی

سانتی متر می باشد. این منایع به صورتی طراحی شده اند که یکدیگر را  9تا  5با بازه طولی   مقاومتی مستقل

 آلوده نمی کنند.

 

 



 
 
 

 کاتالوگ محصوالت | شرکت پوشش های نانوساختار

www.pvd.ir 
47 

 

 

 کاربردها

  از فلزات و دی الکتریک هاساخت الیه های نازک  

 نانو و میکروالکترونیک 

 و چند الیه ای های اپتیکی  الیه های نوری 

 سلول های خورشیدی 

 سنسورهای الیه نازک 

 

 صفحه نمایش رنگی

 اینچی تمام رنگی 7دستگاه مجهز به یک مانیتور لمسی 

می باشد که تمام فرایندهای کنترل دستگاه از طریق آن 

انجام می شود. با توجه به کاربری ساده نرم افزار 

سیستم، کاربر می تواند اطاالعات الزم را به راحتی و از 

طریق این صفحه نمایش وارد کند و یا اطالعات مربوط 

به فرایند الیه نشانی )فشار، ضخامت، نرخ الیه نشانی و 

را در حین فرایند به صورت نمودار و یا دیتا مشاهده ...( 

نماید. همچنین دستگاه توانایی ثبت اطالعات مربوط به 

 الیه نشانی آخر را دارا می باشد.  300
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 مشخصات دستگاه سایر 

 قابلیت رسم نمودارهای فشار و ضخامت در حین الیه نشانی 

 آبگرد جریان باالی الکتریکی مجهز به فیدتروهای 

 منبع تغذیه جریان باال 

  دارای پورتUSB  برای انتقال اطالعات 

  سانتی متر 60ارتفاع   ×سانتی متر 65عرض × سانتی متر 50ابعاد: قطر 

  :220برق ورودیV- 50HZ- 16A 

  وزن حدودKg 60  
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 تجهیزات اضافه و لوازم جانبی

 منبع تغذیه جریان باال 

  پیچ(منابع تبخیر حرارتی )بوته، بسکت، سیم 

 مواد تبخیر شونده 

  درجه زیرالیه 500هیتر 

 سنسورکریستال کوارتز 

 MFC برای کنترل دقیق گاز ورودی به محفظه 

 به همراه الستیک های آب بندی دور شیشه شیشه یدک محفظه خالء 
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 DST3-T مدل ، با قابلیت انجام تبخیر حرارتی خالء باال هکاتد سه اسپاترینگ رومیزیمگنترون 

DST3-T، .این  یک سیستم الیه نشانی در خالء با محفظه شیشه ای بزرگ و پمپ توربومولکوالر می باشد

دستگاه مجهز به سه کاتد مگنترون آبگرد دو اینچی برای انجام الیه نشانی به روش اسپاترینگ )کندوپاش( و 

و  RFو با دارا بودن منابع تغذیه  یک سامانه تبخیر حرارتی برای انجام الیه نشانی به روش تبخیر حرارتی بوده

DCاکسیدی و غیر اکسیدی(، نیمه هادی ها و سرامیک  ، قادر به الیه نشانی گروه وسیعی از مواد شامل فلزات(

  ها می باشد.

 

 
 

اینچی و محفظه خالء بزرگ است که این سیستم را برای الیه  2کاتد مگنترون آبگرد  سهمجهز به دستگاه 

نشانی طوالنی مدت مناسب می سازد. به منظور افزایش چسبندگی الیه نازک الیه نشانی شده به زیرالیه، امکان 
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نیز وجود دارد )در  و همچنین امکان تمیز کردن سطح زیرالیه با پالسما ولت ولتاژ بایاس به زیرالیه 300اعمال 

 صورت در خواست(.

DST3-T  مجهز به یک منبع تغذیهRF  به همراه مچینگ باکس اتوماتیک است که امکان الیه نشانی دی

 الکتریک ها را نیز فراهم می آورد.

 

DST3-T :با توجه به حالت قرار گرفتن کاتدهای آن دارای دو مدل می باشد 

 

DST3-TA – کاتدهای با زاویه  

 مستقل یا با بکارگیری سه کاتد زاویه دار با نقطه کانونی مشترک، قادر به انجام الیه نشانی DST3-TAمدل 

متمرکز و همزمان دو یا سه کاتد است و عالوه بر ساخت چند الیه ای ها امکان آلیاژ سازی را نیز فراهم می کند. 

قابلیت چرخش زیر الیه این سیستم باعث یکنواختی بسیار خوب الیه رشد داده شده می شود. همچنین بدلیل 

 Gladالیه ها را به صورت ستونی رشد داد )امکان زاویه دادن به زیر الیه نسبت به کاتدها می توان انواع 

Sputtering.)  ،اینچ است. 3حداکثر قطر زیرالیه در این سیستم 
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DST3-TS– )کاتدهای خطی )یا مستقیم 

برای الیه با دارا بودن سه کاتد با قطر دو اینچ که بدون زاویه کنار یکدیگر قرار گرفته اند،  DST3-TSمدل 

سانتی متر و یا چندین قطعه با ابعاد کوچکتر در این  20نشانی بر روی تک نمونه های بزرگ با قطری حدود 

محدوده مناسب می باشد. این دستگاه برای اطمینان از یکنواختی الیه در تمام سطح نمونه های بزرگ، مجهز به 

 سه کاتد مگنترون گردیده است. 
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 تبخیر حرارتی

مجهز یه یک منبع تغذیه جریان باال و یک جفت الکترود مسی برای انجام الیه نشانی  DST3-Tدستگاه ترکیبی 

( نصب Boat, Basket and coilبه روش تبخیر حرارتی است. انواع مختلفی از قایقک، بسکت و یا سیم پیچ قابل )

خیر حرارتی رنج وسیعی از مواد را فراهم دستگاه امکان الیه نشانی به روش تب بر روی این سیستم می باشند.

 آورده است.

 

 
 

 مشخصات دستگاه 

 مان(زامکان انجام اسپاترینگ و تبخیر حرارتی در یک سیستم )به صورت غیر هم 

 محفظه خالء باال 

  مجهز به منابع تغذیهDC ،RF  وHigh current 

  سه کاتد آبگرد دو اینچی با قابلیت الیه نشانی فیلم های چند( الیه ای و آلیاژهاCo-Sputtering) 

 یک عدد سامانه تبخیر حرارتی به منظور انجام الیه نشانی به روش تبخیر حرارتی 

  شامل اسیالتور و نگهدارنده کریستال با قابلیت اندازه گیری ضخامت  کوارتز ضخامت سنج کریستالی دو

 حین الیه نشانیدر 
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  دو عددMFC به منظور کنترل دقیق فشار داخل محفظه 

 کنترل فرآیند الیه نشانی بر اساس زمان یا ضخامت 

 صفحه نمایش لمسی به منظور کنترل فرایند الیه نشانی و وارد کردن سریع اطالعات 

  قابلیت به روز رسانی از طریق شبکهنرم افزاری با کاربری آسان و 

  نگهدارنده زیرالیه با قابلیت چرخش و امکان تنظیم ارتفاع و زاویه 

  یک نانومتر با استفاده از ضخامت سنج کریستالیکنترل نرخ الیه نشانی با دقت 

  میلیمتر( مناسب برای الیه نشانی نمونه های بزرگ 300محفظه خالء بزرگ )قطر 

  درجه )در صورت درخواست( 500هیتر زیرالیه 

 300  ،ولتاژ بایاس زیرالیه )در صورت درخواست(ولت 

 مجهز به شاتر الکترونیکی 

 )مجهز به سیستم تمیزکننده سطح نمونه با استفاده از پالسما )در صورت درخواست 

 قابلیت الیه نشانی به صورت پیوسته بدون محدودیت زمانی 

 کامل یک سال گارانتی 

  دیدگی دستگاه در حین حملبسته بندی استاندارد به منظور اطمینان از عدم آسیب 
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 محفظه خالء باال 

همراه  mm 250  و ارتفاع mm300 مخزن استوانه ای از جنس پیرکس به قطرمحفظه خالء دستگاه شامل یک 

دستگاه مجهز به پمپ توربومولکوالر خالء باال می باشد که توسط یک پمپ  می باشد.با اورینگهای ال شکل 

پشتیبانی می شود و در نتیجه هیچ گونه آلودگی ناشی از روغن )که از ویژگی های پمپ  روتاری دو مرحله ای

 های دیفیوژنی است(  وارد محفظه خالء نمی شود و الیه نشانی در یک محیط بسیار تمیز انجام می شود. 

 صفحه نمایش رنگی

می باشد که تمام فرایندهای کنترل دستگاه از طریق  اینچی تمام رنگی 7ستگاه مجهز به یک مانیتور لمسی د

آن انجام می شود. با توجه به کاربری ساده این نرم افزار، کاربر می تواند اطاالعات الزم را به راحتی و از طریق 

 این صفحه نمایش وارد کند و یا اطالعات مربوط به فرایند الیه نشانی )فشار، ضخامت، نرخ الیه نشانی و ...( را

در حین فرایند به صورت نمودار و یا دیتا مشاهده نماید. همچنین دستگاه توانایی ثبت اطالعات مربوط به 

الیه نشانی آخر را دارا می باشد. کاربر می تواند از طریق این صفحه نمایش، فرایند الیه نشانی را بر  300

مورد نظر عملیات الیه نشانی به  اساس ضخامت یا زمان تنظیم کرده و پس از رسیدن به زمان یا ضخامت

 صورت خودکار متوقف می شود.
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 نگهدارنده زیرالیه

براساس سایز متداول المهای  زیرالیه دستگاه نگهدارنده

ولی کاربر میتواند متناسب با نیاز خود   میکروسکوپ ساخته شده

سفارش ساخت آن را به شرکت ارسال کند یا خود راسا اقدام به 

راحتی  با باز کردن پیچی که نگهدارنده نمونه را به ساخت کند و به 

موتور چرخاننده زیرالیه متصل کرده آن را جایگزین کند. بر روی 

نگهدارنده زیرالیه تعدادی سوراخ و قالویز ایجاد شده است تا در 

صورت نیاز کاربر بتواند نمونه های کوچک خود را با نگهدارنده های 

 چرخش نیفتند.ای نگهدارد تا در حین  ساده

 (Plasma Cleaner)سیستم تمیز کننده سطح زیرالیه با استفاده از پالسما 

DST3-T  مجهز شدن به سیستم تمیز کننده سطح زیرالیه با استفاده از پالسما را دارا می باشد )در  امکان

صورت درخواست مشتری(. تمیز کردن سطح نمونه با استفاده از پالسما فرایندی است که طی آن مواد ارگانیک 

ر اثر برخورد گاز موجود روی سطح نمونه که موجب عدم چسبندگی مناسب الیه نازک به زیرالیه می شوند، د

 یونیزه شده از بین بروند.
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 مشخصات دستگاه سایر 

 آلمانی(  خالء باال پمپ توربومولکوالر( 

l/s350 l/s90 سرعت پمپاژ 

torr 7-10× 7 torr 6-10× 7 نهایی فشار 

  پمپ پشتیبان روتاری دو مرحله ای 

 )فشارسنج فول رنج )آلمانی 

 محفظه از جنس پیرکس با ارتفاع  mm 250 و قطر خارجی mm 300 

 کنترل خودکار توان الیه نشانی به صورت مستقل از فشار 

 کنترل خودکار دمای کاتدها در جهت باال بردن طول عمر مگنت ها 

 )مجهز به سیستم انتخاب تارگت )برای قرار گرفتن زیرالیه مقابل تارگت مورد نظر 

  نشانیقابلیت رسم نمودارهای فشار و ضخامت در حین الیه 

  دارای پورتUSB  برای انتقال اطالعات 

 رسم منحنی های فشار و ضخامت 

 قابلیت نگهداری نمونه ها در خأل 

 قابلیت رسم نمودارهای فشار و ضخامت در حین الیه نشانی 

 شاتر الکترونیکی 

  سانتی متر 60ارتفاع   ×سانتی متر  47عرض × سانتی متر 50ابعاد: قطر 

  :220برق ورودیV- 50HZ- 16A 

  وزن همراه با راک حدودKg 160  
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 تجهیزات اضافه و لوازم جانبی

 ولتاژ بایاس زیرالیه 

 هیتر زیرالیه 

 ( سیستم تمیز کننده سطح زیرالیه با استفاده از پالسماPlasma cleaner) 

 سنسورکریستال کوارتز 

 به همراه الستیک های آب بندی دور شیشه شیشه یدک محفظه خالء 

  اسپاترینگتارگت های 

  برای انجام تبخیر حرارتی تبخیری مورد نیازمواد 
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 PLD-T تبخیر حرارتی به کمک لیزر پالسی ودستگاه الیه نشانی ترکیبی 

PLD – T  یک سیستم الیه نشانی خالء باال است که قادر به الیه نشانی رنج وسیعی از مواد با استفاده از لیزر

 از خارج در( لیزر) تبخیر منبع در روش الیه نشانی با استفاده از لیزر پالسی،  پالسی و یا تبخیر حرارتی می باشد.

 دوران حال در که هدف سطح به مناسب زاویة تحت پنجره یک طریق از لیزر پرتو و شود می داده قرار محفظه

 نشانده می شوند. الیه زیر روی هدف سطح از شده جدا های اتم و برخورد کرده است،

 

 
 

به ماده مورد نظر تابانده شده و موجب تبخیر ماده  روش پالس لیزر با زمان خیزش کمتر از چند نانو ثانیهدر این 

مورد نظر بدون تغییر استوکیومتری می شود. این روش برای الیه نشانی مواد ترکیبی مثل نیترات ها، اکسیدها، 
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 پلیمرها، ابر شبکه ای ها و ... بسیار مناسب می باشد.

بسکت بوده و امکان انجام الیه  یا بوته سه سازی فعال قابلیت با حرارتی تبخیر منبع یک دارای سیستم عالوه به

 نشانی به روش تبخیر حرارتی برای کاربرد های الیه نازک را نیز فراهم می کند.

 

 مشخصات دستگاه 

 چرخش سرعت تنظیم قابلیت با ها تارگت چرخاننده و نگهدارنده  

 مخصوص الکتریکی فیدتروهای و بوته سه نگهدارنده  به مجهز 

  ضخامت سنج کریستال کوارتز با دقت اندازه گیری یک نانومتر شامل اسیالتور و نگهدارنده کریستال با

 قابلیت اندازه گیری ضخامت در حین الیه نشانی

 صفحه نمایش لمسی به منظور کنترل فرایند الیه نشانی و وارد کردن سریع اطالعات 

 قابلیت به روز رسانی از طریق شبکهرم افزاری با کاربری آسان و ن 

  نگهدارانده زیر الیه با قابلیت چرخش 

  درجه سانتیگراد 500مجهز به هیتر زیرالیه 

 مجهز به شاتر الکترونیکی 

 مجهز به سیستم انتخاب بوته / بسکت 

 ر حین حملبسته بندی استاندارد به منظور اطمینان از عدم آسیب دیدگی دستگاه د 

 یک سال گارانتی کامل 
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 منابع تبخیر )سبد، قایقک، سیم پیچ(

با بازه   دارای قابلیت نصب سه منبع تبخیر حرارتی مقاومتی مستقل PLD - Tدستگاه الیه نشانی در خالء مدل 

 سانتی متر می باشد. این منایع به صورتی طراحی شده اند که یکدیگر را آلوده نمی کنند. 9تا  5طولی 
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 نگهدارنده و چرخاننده تارگت ها

در سیستم های الیه نشانی با استفاده از لیزر پالسی، در صورتی که 

موجب پرتوی لیزر برای مدتی رو یک نقطه از تارگت تابیده شود، 

آسیب دیدن آن نقطه و سوراخ شدن تارگت می شود. به همین 

مجهز به یک سیستم نگهدارنده و  PLD – Tدستگاه  جهت

( است که قابلیت target manipulator چرخاننده تارگت )

 سانتی متر را دارا می باشد.  2نگهداری سه تارگت با قطر 

 

 

 صفحه نمایش رنگی

می  اینچی تمام رنگی 7دستگاه مجهز به یک مانیتور لمسی 

باشد که تمام فرایندهای کنترل دستگاه از طریق آن انجام می 

شود. با توجه به کاربری ساده نرم افزار سیستم، کاربر می تواند 

اطاالعات الزم را به راحتی و از طریق این صفحه نمایش وارد 

الیه نشانی )فشار، ضخامت،  کند و یا اطالعات مربوط به فرایند

نرخ الیه نشانی و ...( را در حین فرایند به صورت نمودار و یا 

 الیه نشانی آخر را دارا می باشد.  300دیتا مشاهده نماید. همچنین دستگاه توانایی ثبت اطالعات مربوط به 
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 مشخصات دستگاه سایر 

 آلمانی(  خالء باال پمپ توربومولکوالر( 

l/s350 l/s90 سرعت پمپاژ 

torr 7-10× 7 torr 6-10× 7 نهایی فشار 

  پمپ پشتیبان روتاری دو مرحله ای 

 )فشارسنج فول رنج )آلمانی 

  دارایMFC به منظور کنترل دقیق فشار داخل محفظه 

 قابلیت رسم نمودارهای فشار و ضخامت در حین الیه نشانی 

  دارای پورتUSB  برای انتقال اطالعات 

  سانتی متر 50ارتفاع   ×سانتی متر  47عرض × سانتی متر 60ابعاد: قطر 

  :220برق ورودیV- 50HZ- 16A 

  وزن حدودKg 70  

 

 

 تجهیزات اضافه و لوازم جانبی

 )منابع تبخیر حرارتی )بوته، بسکت، سیم پیچ 

  درجه زیرالیه 500هیتر 

 سنسورکریستال کوارتز 

 مواد تبخیر شونده 

 به همراه الستیک های آب بندی دور شیشه شیشه یدک محفظه خالء 

 


