
  

 

  

 نانوساختارشرکت پوشش های  

 محصوالت و مشخصات آن ها

 مراجعه نمایید. www.pvd.irو همچنین برای سفارش لوازم جانبی و مصرفی به سایت  در زمینه دستگاه ها به منظور دریافت مشاوره و راهنمایی
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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  الیه نشانی میخـأل سازی و 
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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 

 

 


