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Popis
Zařízení je navrženo jako jednoúčelový automatický box pro leptání Si desek.
Cyklus leptání a oplachování Si desek je zcela automatický  dle zvolených 
parametrů, obsluha provádí pouze doplňování vstupního materiálu, odebírání 
výrobků a volbu parametrů procesu. Box je určený pro dva šestipalcové koše 
nebo jeden osmipalcový. Použité materiály splňují normu FM 4910. 
Procesní vana (zadní) je určena pro chemickou směs. Chemikálie prochází 
přes cirkulační okruh. Čerpadlo lázeň saje z přepadového lemu a do vany jí 
vrací skrze průtokový ohřívač do spodní části vany.
Oplachová vana (přední) je napouštěna pomocí spodního plnění. K docílení 
účinějšího oplachování Si desek je dnem do vany přiváděn dusík, který 
způsobuje cirkulaci DEMI vody. Rychlovypouštění obstarává dvojice 
tzv. Quick dumpů (QD), což jsou talířové, pneumaticky ovládané ventily.

Fakta a zajímavosti:

• Zařízení je určeno pro práci v čistých prostorech polovodičové výroby.
• Základem zařízení je skelet boxu,který plní funkci nosné konstrukce 

a chrání okolí před možným stykem s nebezpečnými prvky uvnitř skeletu.
• Skelet je vyroben z materiálu TAKIRON.
• V manipulační části skeletu se nachází průhledný kryt s odklápěcím víkem 

(PVC GLASS).
• V procesní části skeletu jsou osazeny procesní a oplachová vana.
• Prostor pod nimi slouží k zachycení a odvodu oplachových vod.
• Pro případ ucpání odtokového potrubí je záchytný prostor hlídán 

záplavovým plovákovým snímačem.
• Zadní leptací vana z materiálu PVDF má plnící objem: 55 litrů (objem vany)

+ 3 litry (objem cirkulačního okruhu)
• měření výšek hladin kapalin
• cirkulační okruh s membránovým čerpadlem a průtokovým ohřívačem

- sání v přepadovém lemu vany
- výtlak ve spodní části vany skrze děrované dno
- regulace průtoku cirkulačního obvodu
- napouštění DEMI vody do cirkulačního obvodu

• ohřev pomocí průtokového ohřívače a cirkulace
• termočlánek pro nezávislé měření teploty lázně. Zároveň slouží jako 

bezpečnostní prvek pro vyhlášení alarmu v případě překročení 
maximální přípustné teploty lázně.

• Přední oplachová vana z materiálu PVDF má plnící objem 45 litrů
• rychlovypuštění pomocí dvojice Quick dump ventilů
• senzor minimální hladiny (vana vypuštěná)
• zvýšená účinnost oplachu probubláváním dusíkem (vrtané dno) 

s regulací intenzity probublávání 
• dvojice sprch smáčející Si desky během výměny oplachové lázně
• každá ze sprch umožňuje nezávislou regulaci průtoku

• Manipulátor pro přenášení unášecího koše se zásobníky Si desek
• servomotor s absolutním odměřováním (systém zná svou polohu 

i po výpadku energie)
• V zadní části boxu se nachází prostor elektroinstalace a chemický prostor 

s hydraulickými prvky.

Základní technická data

Délka:   880 mm
Šířka: 1290 mm
Výška: 2230 mm
Hmotnost:   270 kg
Napájení: 3 NPE 400/230V AC 50Hz TN-S

Automatický box pro Microstrip 44550

STROZA s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic 
Tel.: +420 571 752 911, stroza@stroza.cz 

www.stroza.cz 


