سیستم اسپری اولتراسونیک
Spray Ultrasonic System
در تکنیــک اســپری اولتراســونیک قطــرات بســیار ریــز بــا توزیــع ســایز باریــک از طریــق لــرزش
نــوک نــازل ایجــاد مــی شــوند و بــا ســرعت نســبتا کمــی بــه ســطح مــی رســند .در روش
هــای اســپری مرســوم ســایز قطــرات چندیــن برابــر بــزرگ تــر اســت و بــه دلیــل ســرعت زیــاد
برخــورد آنهــا بــه ســطح درصــد قابــل توجهــی از آنهــا از ســطح منعکــس مــی شــوند .بــه ایــن
جهــت اســپری اولتراســونیک قــادر اســت الیــه هــای بســیار یکنواخــت ایجــاد کنــد و بــه دلیــل
امــکان مدیریــت حرکــت قطــرات میــزان تلفــات مــاده بســیار کمتــر خواهــد بــود.
دســتگاه اســپری اولتراســونیک مــدل  USS-40Cبــرای الیــه نشــانی هــای دقیــق بــا اســتفاده
از انــواع جوهــر یــا محلــول هــای نانــوذره ای طراحــی شــده اســت USS-40C .مــدل اتوماتیــک
دســتگاه اســپری اولتراســونیک اســت کــه دارای مــاژول  CNCحرکــت  Xو Yبــا قابلیــت تنظیــم
ســرعت حرکــت مــی باشــد .بــه ایــن ترتیــب حرکــت گان اولتراســونیک قابــل برنامــه ریــزی
اســت و مــی تــوان ســطح مشــخصی را بــرای زمــان مشــخصی اســپری کــرد .فاصلــه گان بــا
نمونــه بــه صــورت دســتی قابــل تنظیــم اســت .تزریــق محلــول بــه داخــل گان از طریــق یــک
پمــپ ســرنگی (بــا قابلیــت نصــب دو ســرنگ) صــورت مــی گیــرد .ســرعت حرکــت پیســتون
ســرنگ بیــن  2cm/minتــا  100cm/minقابــل تنظیــم اســت .جنــس نــازل اولتراســونیک
اســتیل  316مــی باشــد کــه نســبت بــه ترکیبــات شــیمیایی مقاومــت باالیــی دارد و دارای
خــواص آکوســتیکی مناســبی مــی باشــد .بــه علــت وجــود امــواج فراصــوت امــکان گرفتگــی در
نــازل بســیار انــدک اســت .محلــول از داخــل ســرنگ و از طریــق لولــه نازکــی وارد گان شــده و
در خــروج از گان قطــرات ریــز بــا ســایزی از مرتبــه  10میکرومتــر ایجــاد مــی شــود .قطــرات
ایجــاد شــده توســط یــک دمنــده بــه ســمت ســطح مــورد نظــر هدایــت مــی شــوند .ســرعت
جریــان هــوای ایجــاد شــده توســط دمنــده قابــل کنتــرل مــی باشــد .کنتــرل پذیــری فراینــد
در ایــن تکنیــک باعــث مــی شــود کــه الیــه نشــانی تکرارپذیــر ،بــا کیفیــت بــاال و بــا کمتریــن
خطــای کاربــری صــورت گیــرد.

ویژگیها

Specifications

* ایجاد قطرات با توزیع سایز یکنواخت
* تلفات کمتر ماده به دلیل سرعت کم قطرات
* ایجاد الیه های نازک بسیار یکنواخت بر روی زیرالیه

* الیه نشانی نمونه هایی به بزرگی  25 x 25سانتیمتر مربع

Max. 80 W

Power consumption

1-15 W

Power output at nozzle
Spray Nozzle

Diameter: 0.5 mm
)PZT (Lead zirconate titanate

Ultrasonic Converter

0 – 40 °C

Ambient temperature range

2–100 cm min-1

Feed Syringe speed

35 cm x 15 cm x 45 cm

)Dimensions (WxHxD

220 VAC

Operating voltage

* نزدیک بودن سرنگ تزریق به گان :حجم کم لوله های انتقال
* امکان استفاده از هیتر جهت الیه نشانی اسپری پیرولیز

42 KHz

Frequency

Stainless steel-316

* کنترل الیه نشانی با استفاده از سرعت تزریق مایع و سرعت اسکن CNC

* کنترل آسان فرایند بوسیله نمایشگر لمسی

USS-40

Model

شرکت توسعه فناوری شریف سوالر
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