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Zařízení slouží k leptání okrajů křemíkových desek a následnému oplachu a sušení.
Leptání  i  oplach  jsou  prováděny tryskami s  nastavitelnou  polohou a úhlem vůči
desce. Po ručním založení a uzavření krytu jsou desky automaticky  vystředěny na
pracovním stolku a vakuově upnuty. Leptání, oplach a sušení probíhají automaticky
dle  jedné  z  předem  sestavených  receptur.  Každá  receptura  obsahuje  délky
jednotlivých částí cyklu, otáčky vakuového stolku a dobu roztáčení a zpomalování.
Zařízení je možno automaticky doplňovat kyselinami z centrálního rozvodu.

Vybavení a možnosti:

• Dvě shodná pracoviště obsahují:

• spin procesor se stolkem pro vakuové upínání systémů

• tři centrovací ramena spojena mechanicky věncem s vnitřním ozubením

• tryskací hlavu, která obsahuje leptací trysku s možností nastavení úhlu
leptání  s  přesností  ±1°  a  polohu  v  příčné  a  svislé  ose  s  přesností
±0,1mm, tři oplachové trysky, dvě pevné do středu  a na spodní stranu a
jednu nastavitelnou na fazetu systému a trysku pro ofuk dusíkem

• Tryskací hlava je pohyblivá, při procesu je nad křemíkovou deskou, v době
mimo  proces  odjíždí  dozadu,  kvůli  snadnější  manipulaci  s  leptanou
křemíkovou deskou.

• Leptací  tryska  je  zásobována  leptací  směsí  přes  systém  ventilů,  který
zabezpečuje, že nedochází k úkapům směsi z trysky.

• V zadní části zařízení je zásobní nádrž z PVDF pro leptací směs (HF + 
HNO3) s kapacitními čidly pro kontrolu úrovně hladiny. Nádrž je možno 
doplňovat ručně nebo automaticky směsí kyselin z centrálního rozvodu 
nebo z distribuční skříně.

• V horní části zařízení je nádrž z PVDF pro leptací směs, která je 
automaticky doplňována čerpadlem ze spodní nádrže. Z této nádrže natéká 
směs samospádem, přes systém ventilů do leptací trysky.

• V horní části zařízení je dále nádrž na DI vodu s automatickým 
doplňováním, kontrolou výšky hladiny a s ohřevem s regulací teploty. 
Oplach teplou vodou přispívá k rychlejšímu sušení.

• Pracovní prostor je osvětlen LED svítidly a je vybaven ruční servisní 
sprchou.

• řídicí systém s HMI dotykovým grafickým displejem zajišťuje

• veškeré řídicí, regulační, seřizovací a bezpečnostní funkce při provozu

• nastavení pracovního procesu, výběr nastavené receptury

Základní technická data:

Šířka: 1250 mm
Hloubka: 1230 mm
Výška: 2000 mm
Hmotnost:                        400 kg

Zařízení pro tryskové leptání okrajů Si desek 31660
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