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ystem sterowania stanowiskiem badawczym procesów EB-PVD pozwala na odparowywanie materiałów za
pomocą wiązki elektronowej (EB). Umożliwia to wytwarzanie warstw wierzchnich z materiałów trudno topliwych i izolacyjnych (np. ceramika).

System sterowania zapewnia:
automatyczne wytwarzanie próżni w komorze roboczej,
automatyczne wytwarzanie próżni w zespole działa elektronowego (EB),
sterowanie atmosferą roboczą z użyciem 4 gazów technologicznych,
sterowanie zespołem specjalistycznych zasilaczy mocy (min. 6 szt.),
sterowanie odchylaniem wiązki elektronowej (możliwość
odparowywania do 9 wybranych materiałów w jednym
procesie technologicznym),
sterowanie systemem przesłon i żaluzji ,
sterowanie mediami technologicznymi (system chłodzenia
i nagrzewania elementów komory),
system blokad i alarmów (zapewniający prawidłowość
i bezpieczeństwo pracy),
sterowanie i wizualizacja parametrów procesu
technologicznego za pomocą panelu operatorskiego
wyposażonego w ekran dotykowy (touch screen),
możliwość zdalnej kontroli wybranych parametrów procesu
technologicznego z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki
internetowej.
Realizacja sprzętowa systemu

Zasilanie:			

3 × 400 VAC±10%, 50 Hz

Pobór mocy (łącznie z zasilaczami):

120 kW

Wymiary (D x S x W):			

3200 × 600 x 2100 mm

Wymagana powierzchnia:		

3400 × 2200 mm
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he system enables materials to be vaporised using the electron beam (EB), which
in turn facilitates the creation of surface layers from refractory and insulating
materials (e.g. ceramics).
The developed system ensures the following:
Automatic creation of vacuum in the working chamber,
Automatic creation of vacuum in the EB unit,
Control over the working atmosphere by means of 4 technological gases,
Control over the set of specialised power feeders (min. 6 pieces),
Control over the deviation of the electron beam (possibility
to evaporate up to 9 selected materials in one technological
process),
Control over the system of shutters and blinds,
Control over technological agents (cooling and heating systems
for the elements of the chamber),
System of closures and alarms (ensuring the accuracy and
safety of work),
The control and visualisation of the parameters of the
technological process using the control panel equipped with
a touch screen,
Possibility of remote control over selected parameters of the
technological process using any web browser.
System software

Power supply:			

3 × 400 VAC±10%, 50 Hz

Power consumption
(together with feeders):			

120 kW

Dimensions (L x W x H):			

3200 × 600 x 2100 mm

Required space:			

3400 × 2200 mm
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