سیستم اسپری پیرولیز

Spray Pyrolysis System

اســــتفاده از روش اســپری پیرولیــز روشــی بســیار متــداول در ســاخت الیــه هــای نــازک
اســت .در ایــن روش قطــرات محلــول بــا ســرعت زیــادی از گان اســپری بــه ســمت ســطح
داغ پرتــاب مــی شــوند و بــا یکنواختــی و پوشــش پذیــری خــوب و ضخامــت هایــی
حتــی در حــد  10نانومتــر روی ســطح مــی نشــینند .دســتگاه دارای یــک صفحــه داغ
از جنــس شیشــه مقــاوم بــه گرمــا و مــواد شــیمیایی اســت کــه تمــاس گرمایــی
خیلــی خوبــی بــا نمونــه ایجــاد مــی کنــد و براحتــی توســط محلــول های
اســیدی یــا بــازی قــوی تمیــز مــی شــود .بــا اســتفاده از کنترلــر
دمــا ،امــکان کنتــرل دقیــق دمــای صفحــه وجــود دارد.
دســتگاه اســپری پیرولیــز در دو مــدل  SPS-3000و SPS-4000
ارائــه شــده اســت .مــدل  SPS-3000مجهــز بــه یــک گان اســپری

مــی باشــد و الیــه نشــانی بــه صــورت دســتی قابــل انجــام اســت.
مــدل  SPS-4000دارای موتــور چرخنــده گان اســپری مــی باشــد
و فراینــد الیــه نشــانی بــا تنظیــم فاصلــه و زاویــه نســبت بــه ســطح
انجــام مــی شــود .الیــه نشــانی در ایــن مــدل بــا یکنواختــی و تکــرار پذیری
زیــادی صــورت مــی گیــرد.
ویژگیها
* امکان الیه نشانی نمونه هایی با ابعاد تا  15x15سانتی متر مربع
* قابلیت دمادهی تا دمای  450درجه سانتی گراد
* حداقل بودن تشعشع گرمایی در حین استفاده
* استفاده از قسمت صفحه ی داغ به صورت جداگانه به عنوان کوره با بستن درب هیتر
* برخورداری از دو حالت حرارتی  500و  2000وات برای دماهای زیر  250و باالی  250درجه
* مقاومت شیشه در برابر شوک حرارتی تا دمای  1000درجه
* مقاومت شیمیایی بسیار باالی شیشه
Specifications
SPS-3000 / SPS-4000

Models

200° C/min

)Max. rising speed (RT-300° C

100° C/min

)Max. cooling speed (300-100° C

450° C

Max. temperature

2000 W

Max. heating power

15 x 15 cm2

Uniform temperature area

23 x 23 cm2

Heating area

Schott-NEXTREMA,
thermal and chemical resistant

Glass type

Thermocouple type K

Temperature sensor

220V AC, 10A

Power

Only in the SPS-4000 model

Rotating spray gun
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