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Popis

Zařízení je určeno pro leptání Si desek ve výrobě polovodičů.
Je konstruováno jako samostatný chemický box. Použité materiály 
jsou chemicky odolné a splňují normu FM 4910 pro použití v čistých 
prostorách. Box má dvě vany a je osazen manipulátorem pro dva 
šestipalcové koše nebo jeden osmipalcový. Cyklus leptání a 
oplachování Si desek probíhá v zařízení automaticky dle zvolené 
receptury. 
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 a filtr pevných částic 
do spodní části vany.
Oplachová vana (přední) je napouštěna demineralizovanou vodou 
pomocí spodního plnění. K docílení účinějšího oplachování Si desek je
dnem do vany přiváděn dusík, který napomáhá cirkulaci lázně. 

Fakta a zajímavosti:

• Leptání se provádí chemikáliemi na bázi kyseliny fluorovodíkové. 
Veškere procesní prostory zařízení jsou zabezpečeny 
bezpečnostními kryty.

• Ergonomická konstrukce boxu zajišťuje operátorům snadnou 
obsluhu a dobrý přehled o probíhajícím procesním cyklu.

• K řízení procesu je použit PLC s dotykovou obrazovkou, která 
zobrazuje schéma a parametry pracovního procesu.

• K čerpání chemikálií jsou použita pneumaticky poháněná 
membránová čerpadla.

• Rychlovypouštění oplachové lázně obstarává dvojice pneumaticky 
ovládaných Quick dump ventilů.

• Výška hladiny je kontrolována tzv. bublavkou, čidlem na principu 
změny tlakové diference v pneumatickém vedení při dosažení 
hladiny.

• Mycí vana i rameno manipulátoru jsou optřeny vestavěnými 
sprchami s nastavitelnými tryskami pro oplach DEMI vodou. 

• Zařízení je připojeno na elektrickou síť, tlakový vzduch a dusík, 
rozvod chemikálií a externí odtah vzduchu. 

Základní technická data

Délka: 880 mm
Šířka: 1290 mm
Výška: 2115 mm
Hmotnost: 310 kg
Napájení: 3 NPE 400/230V AC 50Hz TN-S

Chemické boxy AWAP pro směsi HF 45250
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