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Popis
Zařízení je určeno pro leptání fasety polovodičových desek (do průměru 4“)
směsí kyseliny dusičné, fluorovodíkové a octové. Desky jsou po procesu
leptání  oplachovány  v  trojité  protiproudné  kaskádě  s  demineralizovanou
vodou a sušeny ofukem vzduchu pomocí plochých trysek.
Leptací  vana je  plněna směsí  kyseliny dusičné,  fluorovodikové a octové
v nastavitelném poměru. Je vyrobena z materiálu PVDF. Vana je uzavírací
pomocí automatického víka.
Zařízení  je  vybaveno  manipulátorem,  který  umožňuje  poloautomatický
provoz.  Je  umístěn  v  prostoru  leptáni,  odděleném  od  prostoru  obsluhy
průhlednými  kryty  a  posuvnými  dveřmi.  Pomocí  manipulátoru  je  zajištěn
pohyb  stahovacího  přípravku  s  deskami  v  horizontálním  a  vertikálním
směru.  Po ponoření  připravku  s  deskami  do  chemické  lázně  je  pomocí
pneumatického  válce  vykonáván  vertikální  pohyb  ramene  pro  lepší
omývání,  doplněný o řízené rázy  pro odstranění povrchových bublin.  Při
manipulaci  stahovacího  přípravku  z  oplachové  vany  do  leptací  vany  je
povrch háku ofouknut tlakovým vzduchem čtveřicí trysek.
Pro  oplach  leptaných  faset  desek  slouží  oplachová  vana  se  třemi
kaskádami  plněná  DEMI  vodou.  Oplachová  vana  je  vyrobena  z
polypropylenu.
Pro plnění leptací vany směsí kyselin slouží zásobníky kyselin v zadní části
boxu.
Vybavení a možnosti:

• skelet zařízení je vyroben z polypropylenu (PP) a je opatřen 
stavitelnými nohami

• pracovní prostor s odsáváním, kde se nachází:
• oddělený prostor s leptací vanou a manipulátorem
• oplachová vana s protiproudnými kaskádami
• ruční sprcha a odsavačka kapalin

• na čelní straně boxu jsou umístěny:
• ovládací panel s ovládacími tlačítky a tlačítkem NOUZOVÉ 

ZASTAVENÍ
• ovládací panel HMI

• na zadní straně boxu jsou umístěny:
• HLAVNÍ VYPÍNAČ
• zásobníky kyselin
• zadní ovládací panel pro doplňování kyselin

Základní technická data
Délka: 1200 mm
Šířka: 938 mm
Výška: 2240 mm
Hmotnost: 330 kg

Zařízení pro leptání fasety desek ve sloupečku 40330
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