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محصوالت	
در	حــال	حاضــر	شــرکت	یارنیــکان	صالــح	بــر	روی	ســاخت	دســتگاه	هــای	الیــه	نشــانی	آزمایشــگاهی	و	صنعتــی	تمرکــز	
نمــوده	اســت.	بهینــه	ســازی	و	بهبــود	کیفیــت	محصــوالت	بــر	پایــه	ارتبــاط	نزدیــک	بــا	کاربــران	دســتگاه	و	فعالیت	های	

تحقیــق	و	توســعه	از	برنامــه	هــای	اصلــی	شــرکت	می	باشــد.

سامانه	های	الیه	نشانی	شرکت	یارنیکان	صالح	عبارتست	از:
•		سامانه	الیه	نشانی	قوس	کاتدی	2300
•		سامانه	الیه	نشانی	قوس	کاتدی	1600
•		سامانه	الیه	نشانی	قوس	کاتدی	600

•		سامانه	الیه	نشانی	کنـدوپاش	1600
•		ســامانــه	الیه	نشــانی	آزمایـشـــگاهی	امـــگا
•		سـامــانه	الیه	نشــانی	آزمایشـگاهی		ســیگما
•		سـامانه	الیه	نشانی	آزمایـشـگاهی		اپسـیلون

شــرکت	یارنیــکان	صالــح،	در	جهــت	
خودکفائــی	کشــور	فعالیــت	خــود	
ســاخت	 و	 طراحــی	 زمینــه	 در	 را	
ــاز	 ــورد	نی ــق	م ــزات	ابزاردقی تجهی
ــک	 ــات	میکروالکترونی ــد	قطع تولی
ــامان	داده	و	 ــری	س و	ادوات	نانومت
در	ایــن	راســتا	ارتبــاط	نزدیکــی	بــا	
ــی	 ــز	پژوهش ــا	و	مراک ــگاه	ه دانش
و	صنعتــی	کشــور	برقــرار	نمــوده	

اســت.	

	1384 ســال	 از	 شــرکت	 ایــن	
قســمت	 روي	 بــر	 خــود	 فعالیــت	
هــای	 سیســتم	 مختلــف	 هــاي	
پوشــش	دهــی	در	خــا	را	بــا	هــدف	
ــی	و	 ــای	صنعت ــاز	واحده ــن	نی تأمی
آزمایشــگاهی	و	همچنین	دســتیابي	
بــه	فنــاوری	ســاخت	ایــن	سیســتم	

ــرد. ــاز	ک ــا	آغ ه
	

در	حــال	حاضــر	با	ایجاد		زیرســاخت	
ــاز	ایــن	شــرکت	 هــای	مــورد	نیــــــ
ــتره	 ــاخت	گس ــی	و	س ــکان	طراح ام
وســیعی	از	ماشــین	هــای	پوشــش	
ــا	و	 ــت	ه ــا	ظرفی ــا	را	ب دهــی	در	خ

ــف	دارد. ــای	مختل کاربرده

کارخانجــات	و	کارگاه	هــای	تولیــد	
کننــده	قطعــات	خــودرو،	کاشــی	و	
بهداشــتی،	 ســرامیک،	شــیراالت	
ظــــــروف	آشــپزخـــــانه	و	لــــوازم	
خریــداران	 جملــه	 از	 ســاختمانی	
ســاخت	 صنعتــی	 هــای	 دســتگاه	
ایـــــن	شـــــــرکت	مــی	باشـــــــند.
شــایان	ذکــر	اســت	این	دســتگاه	ها	
از	نظــر	قرارگیری	در	حــوزه	فناوری	
نانــو،	مــورد	تاییــد	ســتاد	ویــژه	
ــی	باشــد. ــو	م ــاوری	نان توســعه	فن

شــرکت	یارنیــکان	صالـح
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کارشــناسان	فنی	شرکت	یارنیکان	
صالــح	آزمایشــات	متعــددي	را	براي	
بررســي	و	تائید	کیفیــت	محصوالت	
بــه	کار	مــي	برنــد	تــا	در	نهایــت	
محصــول	ارائــه	شــده	از	نظــر	کیفی	
باشــد.	 مطلــوب	 شــرایط	 دارای	
ــا	در	نظــر	گرفتــن	 ــر	ایــن	ب عــاوه	ب
و	 طراحــی	 در	 مشــتری	 نیازهــای	
ــه	 ســاخت	ماشــین	و	همچنیــن	ارائ
ــروش	مناســب	 ــس	از	ف ــات	پ خدم
ســعی	در	جلــب	رضایــت	هرچــه	
بــوده	اســت.	 بیشــتر	مشــتریان	
ــگاه	 ــتا	دســـتـ ــین	راســ در	هــــمـ
شــرکت،	 ایــن	 تولیــد	 اپســیلون	
	CE گواهینامــه	 اخــذ	 بــه	 موفــق	

شــده	اســت.

تولیــد	کننده	دستـگاه	های	پوشـش	دهی	در	خــأل

شــرکت	یارنیــکان	صالـح
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Industrial Equipments
دستگـاه	های	صنعتی

دســـتـگاه	هـای	صــنعتـی

ــه	عنــوان	 پوشــش	دهــی	در	خــا	ب
یکــی	از	مراحــل	تولیــد	در	صنایــع
مختلــف	کاربــرد	گســترده	ای	یافتــه	

اســت.	
در	ایــن	روش	بــا	ایجاد	پوششــی	از	
مــواد	مختلــف	ویژگــی	هــای	قطعــات	
باعــث	 و	 داده	 ارتقــا	 را	 تولیــدی	
افزایــش	کیفیــت	آنهــا	مــی	گردند.	
افزایــش	مقاومــت	بــه	خوردگــی	و	
ــوع	 ــاد	تن ــراه	ایج ــه	هم ــایش،	ب س
رنگــی	باعــث	مقبولیــت	ایــن	روش	

شــده	اســت.
صنایــع	ابزارســازی،	خودروســازی،	
از	 تزئینــی	 صنایــع	 و	 ســاختمان	
جملــه	صنایعــی	هســتند	کــه	از	این	

ــد. ــاوری	اســتفاده	مــی	کنن فن
ــری	 ــت	نانومت ــه	ضخام ــه	ب ــا	توج ب
اولیــه	مصرفــی	 مــواد	 پوشــش،	
دســتگاه	کــم	مــی	باشــد	کــه	خــود
باعــــــث	کاهـــــــــش	هـــــــــزینه	
ایــن	 ســــازگاری	 می	شــــود.	 هــا	
ــیط	زیســت	و	 ــا	محـــــ ــاوری	ب فنـــ
عــدم	ایجــاد	آلودگــی	هــای	زیســتی	
از	دیگــــر	ویژگــی	هــای	قابــل	توجه	

ــد. ــی	باش آن	م
ــدی	 ــه	نشــانی	قــوس	کات روش	الی
ــرد	 کــه	یکــی	از	روش	هــای	پرکارب
ــی	باشــد	 پوشــش	دهــی	در	خــا	م
بهــره	 در	صنایــع	مختلــف	مــورد	

ــه	اســت.	 ــرار	گرفت ــرداری	ق ب
قــوس	 یــک	 روش	 ایــن	 در	
ذرات	 تبخیــر	 بــرای	 الکتریکــی	
اســتفاده	 کاتــدی،	 تارگــت	 از	
مــی	شــود.	ایــن	ذرات	تبخیرشــده	
بــر	روی	زیرالیــه	متراکــم	شــده	
تشــکیل	 را	 نــازک	 الیــه	 یــک	 و	

. هــد می	د
شــرکت	یارنیــکان	صالــح	بــا	تولیــد	
ــتگاه	های	پوشــــــش	دهـــی	 دســــ
ــای	 ــیت	ها	و	ویژگـــی	هـــ در	ظـرفــ
متناســب	بــا	کاربردهــای	متنــوع،	
ســعی	در	رفــع	نیــاز	صنایــع	داخلــی	

ــوزه	داشــته	اســت. ــن	ح در	ای
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•		دارای	چرخـاننده	نمونه	با	قابلیت	تنظیم	سرعت	چرخـش
•		دارای	سامانه	کنترلی	با	مانیتور	صفحه	لمسی	تمام	رنگی

•		دارای	بایاس	زیرالیه	با	منبع	پالسی
•		دارای	سـامانه	تمــیزکاری	با	پاسـما

مشخصات	فنی:
L360 cm  x Ø230 cm 	ای	استــوانـه	خـأل	محفـــظه		•
•		دارای	سامانه	گرم	کن	تا	دمای	200	درجه	سانتیگراد
•		دارای	سـه	MFC	مجزا	جهــت	کنتـرل	گازهای	فرآیند

•		دارای	3۹	کاتــد	آرک	با	تـارگــت	3	ایـنـــچـی
×10 E	-	5	torr	نهایی	فشار		•  Ti  ,TiN, TiCN, Zr ,ZrN ,Cr, CrN

ARC 2300
سامانه	الیه	نشـانی	قوس	کاتــدی		2300	

ــه	 ــای	اســتیل	)	ب ــه	ه ــا	و	لول ــرای	پوشــش	دهــی	ورق	ه ــن	ســامانه	ب ای
ــی	و	ســاخته	شــده	اســت.	 ــی	طراح ــداف	تزئین ــرای	اه ــر	(	ب ــول	3	مت ط
حجــم	بــاالی	محفظــه	در	کنــار	اســتفاده	از	پمــپ	هــای	روتــس،	روتــاری	و	
دیفیــوژن	بــا	ســرعت	تخلیــه	بــاال	امــکان	بهــره	بــرداری	هرچــــه	بیشــتر	از	

ایــن	ســامانه	را	فـــــراهم	آورده	اســــت.

•	امکان	پوشــش	دهي	بر	روي	انواع	فــلزات،	سـرامیک،	شیـشه
•		امـــکان	الیه	نشـــانی	الیه	هـــای	مخـــتلف	از	جـــمله
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مشخصات	فنی:
H180 cm  x Ø160 cm 		ای	استـــوانه	خأل	محـفظــه		•
•		دارای	سامانه	گرم	کن	تا	دمای	200	درجه	سانتـیگراد
•		دارای	سه	MFC	مجــزا	جهت	کنترل	گازهای	فــرآیـند

•		دارای	20	کــاتد	آرک	با	تارگـت	3	اینــچی
×10 E	-	5	torr	نهایی	فشار		•

•		دارای	چرخـاننده	نمونه	با	قابلیت	تنظیم	سرعت	چرخـش
•		دارای	سامانه	کنترلی	با	مانیتور	صفحه	لمسی	تمام	رنگی

•		دارای	بایاس	زیرالیه	با	منبع	پالسی
•		دارای	سامـانه	تمـیزکـاری	با	پاسـما

ARC 1600
سامــانه	الیه	نشانی	قــوس	کاتــدی		1600	

	)PVD(بخــار	فیزیکی	رســوب	های	روش	از	یکــی	کاتــدی	قوس	نشــانی	الیــه
مــی	باشــد	کــه	در	آن	از	قــوس	الکتریکــی	بــرای	تبخیــر	مــواد	از	روی	ســطح	
ــه	ســایش	و	 ــاوم	ب ــای	مق ــاد	پوشــش	ه ــد.	ایج ــی	کنن ــت	اســتفاده	م تارگ
خوردگــی	و	نیــز	دارای	تنــوع	رنگــی	از	قابلیــت	هــای	ایــن	روش	الیــه	نشــانی	
بــه	شــمار	مــی	رود.	حجــم	بــاالی	محفظــه	خــأل	ایــن	ســامانه	و	چرخــش	
نگهدارنــده	نمونــه،	امــکان	بارگذــــاری	تعــداد	قابــل	قبــــول	از		قطعــات	را	
فراهــم	مــی	نمایــد.	همچنیــن	اســتفاده	از	ترکیــب	مناســبی	از	پمپ	هــای	
روتــس،	روتــاری	و	دیفیــوژن	بــا	ســرعت	تخلیــه	بــاال	امــکان	پوشــش	دهــی	
در	کـــــــوتاه	ترین	زمــــان	را	بـــــرای	این	ســـــامانه	فــراهـــم	آورده	است.	
ایــن	ســامانه	طــوری	طراحــی	شــده	اســت	کــه	امــکان	فعــال	بــودن	شــبانه	
روزی	و	پوشــش	دهــی	مــداوم	را	داشــته	باشــد.	تمیــزکاری	قطعــات	
بــه	صــورت	دقیــق	و	اتمــی	بــا	اســتفاده	از	پاســما	پیــش	از	شــروع	پوشــش	
دهــی	باعــث	افــــزایش	چســبندگی	الیــه	و	بازدهــــی	دســــتگاه	مــی	شــود.
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مشخصات	فنی:
H100 cm  x Ø80 cm 		ای	استـوانـــه	خـأل	محـفــظه		•
•		دارای	سامانه	گرم	کن	تا	دمای	250	درجه	سانتـیگراد
•		دارای	سه	MFC	مجــزا	جهت	کنــترل	گازهای	فـرآیند

•		دارای	6	کاتد	آرک	با	تارگت	3	اینچی
×10 E	-	5	torr	نهایی	فشار		•

•		دارای	چرخـاننده	نمونه	با	قابلیت	تنظیم	سرعت	چرخـش
•		دارای	سامانه	کنترلی	با	مانیتور	صفحه	لمسی	تمام	رنگی

•		دارای	بایاس	زیرالیه	با	منبع	پالسی
•		دارای	ســامانه	تمیــزکاری	با	پاسما

ARC 800
سامــانه	الیه	نشــانی	قوس	کاتــدی		800

ایــن	ســامانه	بــرای	ایجــاد	پوشــش	هــای	ســخت	بــا	روش	قــوس	کاتــدی	
طراحــی	و	ســاخته	شــده	اســت.	

این	پوشــــش	ها	که	دارای	مشــــخصاتی	از	جــــــمله	سخـــتی	باال،	ضــریب	
اصطــکاک	پاییــن	و	مقاومــت	بــه	خوردگی	می	باشــند	در	صنایع	قالبســازی،	

ابزارســازی	و		تولیــد	قطعــات	صنعتــی	کاربــرد	دارند.	
ــواردی	 ــه	م ــای	 CrN ،TiN  ، ZrN ، TiAlN ،AlCrN ،TiCN 	از	جمل ــه	ه الی

هســتند	کــه	بــا	ایــن	دســتگاه	مــی	تــوان	پوشــش	دهــی	کــرد.
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مشخصات	فنی:
H180 cm  x Ø160 cm 			ای	استوانه	خأل	محفظه		•
•		دارای	2	کاتد	اسپاترینگ	با	تارگت	تخت	مستطیلی

140x 20 cm	2			
•		دارای	MFC	جهت	کنترل	گازهای	فرآیند

×10 E	-	5	torr	نهایی	فشار		•

•		دارای	چرخـاننده	نمونه	با	قابلیت	تنظیم	سرعت	چرخـش
•		دارای	سامانه	کنترلی	با	مانیتور	صفحه	لمسی	تمام	رنگی

•		دارای	سامانه	تمیزکاری	با	پاسما

SD 1600
سامــانه	الیه	نشانی	کــندوپاش		1600

ایــن	ســامانه	صنعتــی	دارای	دو	کاتــد	اســپاترینگ	)	کندوپــــاش	(	از	
نــوع	مگـــــنترون	مــی	باشـــــد	کــه	تارگــت	هــای	تخــت	مســتطیلی	روی	آن	
نصــب	شــده	و	امــکان		الیــه	نشــانی	مــواد		مختلــف	از	جملــه	کــروم،	نقــره،	
ــزات،	ســرامیک،	شیشــه	و	پاســتیک	فراهــم	 ــواع	فل ــر	روی	ان ــا	را	ب ط
مــی	آورد.	حجــم	بــاالی	محفظــه	خــأل	ایــن	ســامانه	و	چرخــش	نگهدارنــده	
نمونــه،	بارگــذاری	تعــداد	زیــادی	قطعــه	را	میســر	کــرده	اســت.	همچنیــن	
اســتفاده	از	پمــپ	روتــس	بهمــراه	پمــپ	روتــاری	و	پمــپ	دیفیوژن	شــرایط	
ــم	آورده	 ــامانه	فراه ــن	س ــرای	ای ــان	را	ب ــن	زم ــرداری	در	کمتری ــره	ب به
اســت.	ایــن	ســامانه	بــه	گونــه	ای	طراحــی	شــده	اســت	کــه	امــکان	فعــال	

بــودن	شــبانه	روزی	و	پوشــش	دهــی	مــداوم	را	داشــته	باشــد.
ایــن	ســامانه	بــا	دارا	بــودن	تجهیــزات	تمیــزکاری	پاســما	قبــل	از	شــروع	
ــی	 ــق	و	اتم ــه	صــورت	دقی ــات	را	ب ــوان	ســطح	قطع ــی	ت پوشــش	دهــی	م

تمیــز	نمایــد	و	چســبندگی	الیــه	را	تــا	چندیــن	برابــر	افزایــش	دهــد.
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Research & Academic Equipments
دستگاه	های	آزمایشگاهی

دستـگاه	های			آزمایـشگاهی

پوشــش	دهــی	در	خــا	یکــی	از	
حــوزه	 در	 پرکاربــرد	 هــای	 روش	
عملیــات	ســطحی	مــی	باشــد	کــه	در	
آن	ســطح	قطعــات	بــا	الیــه	نازکــی	از	
مــواد	موردنظــر	پوشــش	داده	مــی	

شــوند.	
دلیــل	 بــه	 نــازک	 هــای	 الیــه	
ضخامــت	کــم	و	نانومتــری	خــواص	
ویــژه	ای	بــه	قطعــات	مــی	دهنــد	و	
مــی	تــوان	خصوصیــات	الکتریکــی،	
ــه	 ــا	را	ب ــی	و	اپتیکــی	آن	ه مکانیک

نحــو	دلخــواه	تغییــر	داد.	
ــی	در	 ــای	پوشــش	ده سیســتم	ه
خــا	بــه	عنــوان	یکــی	از	تجهیــزات	
در	 اســتفاده	 مــورد	 اصلــی	
ــی		 ــز	تحقیقات ــا	و	مراک دانشــگاه	ه
مختلفــی	 هــای	 بخــش	 در	 کــه	
میکروالکترونیــک،	 جملــه	 از	
ســطحی	 عملیــات	 میکروماشــین،	
ــه	 ــد	ب و	ابررســانایی	فعالیــت	دارن

رود. مــی	 شــمار	
شــرکت	یارنیــکان	صالــح	تجهیــزات	
و	سیســتم	هــای	پوشــش	دهــی	در	
خــا	آزمایشــگاهی	را	بــا	روش	های	
تبخیــر	مقاومتــی،	تبخیــر	بــا	اشــعه	
الکترونــی،	مگنتــرون	اســپاترینگ	
بــا	جریــان	مســتقیم	و	مگنتــرون	
اســپاترینگ	بــا	فرکانــس	رادیویــی	
ــیگما	و	 ــگا،	س ــروه	ام ــه	گ را	در	س

اپســیلون		تولیــد	مــی	نمایــد.	
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مشخصات	فنی:
×10 E	-	6	torr	نهــایی	فشــار		•

•		کنــترل	شـــونده	با	PLC	به	صـــورت	اتومــــاتـیک	
40	cm		حـدودی	قطــــر	با	اســتیل	ای	اســتوانه	محفـــظه		•
DP150		دیفـــیوژن	پمــپ	و	روتاری	پمپ	تخلــیه:	بخــش		•
•	اندازه	گــیری	ضــخامت	بوسـیله	ضــخامت	سنج	کریســتالی
•		دارای	ســامانه	کنـــترلی	با	مـانیـــتور	لمســی	تمـــام	رنگـی

•		نگــهدارنــده	نمـــونه	چـرخــان	موتــــوری
•	دارای	فشارسنج	های	کاتد	ســرد	و	پیرانی

•		دارای	سامــانه	گرم	کن	تا	دمــای	150	درجه	سانتیــگراد
•		دو	مسـیر	برای	تخـلیه	محفـظه	بمـنظور	کاهـش	زمان	تـخلیه
•	شـیرهای	خـأل	باال،	مسیر	مستقیم	و	پشتی	الـکتروپنوماتیک

OMEGA
ســامانه	الیــه	نشــانی	کندوپاش/	تبخیــر	حرارتــی	مقاومتی	/	

تبخیر	بــا	اشــعه	الکترونی	
DC/RF Magnetron Sputtering - Resistive 
Evaporation - Electron Beam Evaporation

ســامانه	هــای	ســری	امــگا	در	ده	نــوع	طراحــی	و	ســاخته	مــی	شــود	و	بنــا	بــه	
	،DC	کندوپــاش	جمله:	از	نشــانی	الیــه	روش	ســه	یــا	یــک	دارای	ســفارش
ــی	 ــا	اشــعه	الکترون ــر	ب ــی	و	تبخی ــی	مقاومت ــر	حرارت ــاش	RF،	تبخی کندوپ
مــی	باشــد.	ایــن	ســامانه	هــا	دارای	محفظــه	اســتوانه	ای	بــا	جنــس	اســتیل	
ــی	 ــه	تمام ــه	دسترســی	ب ــی	باشــد	ک ــو	م ــا	درب	بازشــونده	از	جل 304	ب
ــه	 ــی	ســازد.	مســیرهای	تخلی ــه	را	آســان	م ــی	محفظ ــای	داخل قســمت	ه
مســتقیم	)Roughing(	و	پشــتی	)Backing(	بــه	همــراه	شــیر	خــأل	باالی	
الکتروپنوماتیــک	و	پمــپ	دیفیــوژن	بــا	ســرعت	تخلیــه	Lit/s	۷00	از	جمله	

دیگــر	ویژگــی	هــای	ایــن	ســامانه	هــا	مــی	باشــد.	
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مشخصات	فنی:
×10 E	-	6	torr	نهــایی	فشــار		•

30	cm	قــطر	با	پیرکــس	ای	اســتوانه	محفظه		•
DN63	مولــکولـی	تـوربو	و	روتــاری	پمــپ	تخلیه:	بخــش		•
• 	اندازه	گـیری	ضــخامت	بـوسیله	ضـخامت		سنج	کریسـتالی

•		دارای	فــشارسنج	پــیرانی
•		نگهـــدارنده	نمونه	چرخان	موتـــوری

•		کنـــــترل	شـــونده	با	PLC	به	صــورت	اتومـــاتیک
•		دارای	ســامانه	کنــترلی	با	مانیـــتور	لمســـی	تمــام	رنگـی

SIGMA
سامانه	الیه	نشانی	کندوپاش/	تبخیر	حرارتی	

DC/RF Magnetron Sputtering
Resistive Evaporation

ســامانه	هــای	الیــه	نشــانی	ســری	ســیگما،	قابلیــت	ایجــاد	پوشــش	هــای	
مختلــف	بــا	روش	کندوپــاش	یــا	تبخیــر	حرارتــی	را	دارنــد.		واحــد	تخلیــه	
در	ایــن	ســامانه	شــامل	پمــپ	روتــاری	و	پمــپ	توربــو	مولکولــی	اســت	کــه	
بــرای	کاربردهــای	آزمایشــگاهی	و	تحقیــق	و	توســعه	مناســب	مــی	باشــد.	
ــه	 ــک	مســیر	تخلی ــراه	ی ــه	هم ــه	شیشــه	ای	ب ــن	ســامانه	دارای	محفظ ای
بــوده	و	شــیرهای	خــأل	بــاال،	مســتقیم	و	پشــتی	از	روی	ایــن	ســامانه	حــذف	
گردیــده	انــد	بــه	همیــن	دلیــل	قیمــت	ایــن	ســامانه	نســبت	بــه	ســامانه	

هــای	ســری	Omega	پاییــن	تــر	مــی	باشــد.
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مشخصات	فنی:
×10 E	-	2	torr	نهــایی	فشــار		•

•		بخش	تخلیه	:	پمپ	روتاری	دو	مرحله	ای
•		کنترل	شـونده	با	PLC	به	صـــورت	اتومــــاتیک

15	cm		قـــطر	با	پیـــرکــس	ای	اســـتوانـه	محــفــظه		•
•		اندازه	گیری	ضخامت	بوسیله	ضخامت	سنج	کریستالی
•		دارای	ســـامانه	کنتــرلی	با	مانیتور	لمـسی	تمام	رنگی

•		دارای	فشارسنج	پیرانی
•		ولتاژ	پالسی	با	توان	بیشینه	100	وات	

•		منبع	تغــذیه	DC	تـــوان	150	وات	و	ولــتاژ	قــابل	تـــنـظــــیم
•		دارای	شـــــیر	ســــوزنی	بــرای	تنـــظـیم	مقــدار	گـــــاز	ورودی	
•		کاتــد	کندوپـــاش	از	نوع	مگــــنترون	با	قــطر	تارگت	2	اینـــچی
•		سامـانه	حفاظت	دمایی	برای	جلوگیری	از	آسیـب	کاتد	کند	و	پاش

EPSILON
سامــــانه	الیه	نشانی	رومـــیزی

DC Magnetron Sputtering

ایــن	ســامانه	بــرای	ایجــاد	الیــه	هــای	نــازک	نانومتــری	بــا	روش	کندوپــاش	
مگنترونــی	طراحــی	و	ســاخته	شــده	اســت.	منبــع		تغذیــه	ایــن	ســامانه	از	
نــوع	ولتــاژ	بــاالی	DC	مــی	باشــد	و	امــکان	الیــه	نشــانی	برخــی	مــواد	فلــزی	

نوبــل	ماننــد	طــا،	نقــره	و	پاتیــن	را	ایجــاد	مــی	کنــد.	
ــیاری	از	 ــرای	بس ــا	آن	را	ب ــکان	کار	ب ــامانه،	ام ــن	س ــرد	ای ــادگی	عملک س
کاربــران	فراهــم	آورده	اســت.	ایــن	ســامانه	عــاوه	بــر	کاربردهــای	
	،SEM	هــای	نمونــه	ســازی	آمــاده	مناســب	دســتگاه	عنــوان	بــه	آموزشــی،

ــی	شــود. محســوب	م
ــت.	 ــده	اس ــی	ش ــدل	Epsilon	و	+Epsilon	طراح ــامانه	در	دو	م ــن	س ای
مــدل	+Epsilon	عــاوه	بــر	قابلیــت	هــای	ســامانه	Epsilon،	امــکان	
عملیــات	ســطحی	بــا	اســتفاده	از	پاســما		) Plasma Treatment (	را	

ــد. ــی	نمای فراهــم	م
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Our Customers
مشتریان	ما
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ــازک	در	 ــه	نــ ــای	الی ــش	ه ــو	شـ پ
صنایــع	مختلــف	از	جملــه	تولیــد	
قطعــات	الکترونیکــی،	حســگرها،	
قطعــات	مـکانیکـــــــی	و	قطـــعات	
اپتیکــی	به	صورت	گـــسترده	مورد	

اســتفاده	قــرار	مــی	گیرنــد.	
ایــن	پوشــش	هــا	بــا	اضافــه	کــردن	
ــه	محصــول،	 ــژه	ب قابلیــت	هــای	وی
ــزوده	 ــث	ایجــاد	ارزش	افــــ باعــــ
قابــل	توجــه	در	صنایــع	مختلــف	
یارنیــکان	 شــرکت	 گردنــد.	 مــی	
صالــح		تــاش	مــی	کنــد	بــا	فعالیــت	
ــه	 ــای	الی ــوزه	پوشــش	هــ در	حــــ
نــازک،	در	جهــت	آشــنایی	هرچــه	
ــا	ایــن	فنــاوری	و	 بیشــتر	صنایــع	ب
اســتفاده	از	قابلیــت	هــای	آن	قــدم	

ــردارد. ب


