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AERESoL BASKI (AERESoL INKJET rRINTER) siSTEMi rBxNix
şa,nrNavıusi

Konu: 2 ve 3 boyutlu altlıklar veya objeler üzerine nano-partikül mürekkep kullanarak 2 ve 3

boyutlu baskı yapılmasını sağlayacak sistemin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmahdır.

1. Genel Özellikler ve Standartlar
a. Sistem üzerinde kullanılan malzeme baskı (yazma) teknolojisi, ince detaylara

haiz elektronik devrelerin, gömülü bileşen ve minyatürleştirilmiş cihazların2 ve
3 boyutlu altlık ve objelerin üzerinde oluşturulabilmesi için hassas bir şekilde
malzeme yazma yeteneğine sahip olmalıdır.

b. Sistem 3-boyutlu baskı yapmak için 5-eksende hareket koordinasyon yeteneğine
sahip olmalıdır.

c. Baskı alttaş boyutları en az l95mm X 295mm X l95mm (x,y, z) olmalıdır.
d. Sistem iletken veya yalıtkan mürekkepleri, polimerler ve yapıştırıcılar gibi

çeşitli işlevsel malzemeleri desteklemelidir.
e. İki veya üç boyutlu althklar üzerine ma|zeme bakısı için sistemin geleneksel

maske veya ince-film donanımına ihtiyacı olmamalıdır.
f. Sistem CE uyumlu olmalıdır.

2. Teknik Detaylar
a. Sistem;
i. Serilecek-basılacak sıvı malzemeyi 6 mikron boyutunda damlacıklardan oluşan bir

aerosole atomize edebilmelidir.
ii. Bu aerosolü serme kafasına gaz akışı ile taşıyabilmelidir.
iii. Tipik olarak 25 mikron ve üzerindeki detayları serebilmelidir.
iv. Serilecek malzemenin ve altlık olarak kullanılacak malzemenin özelliklerine bağlı

olarak l0 mikron detay ebatlarına inebilmelidir.
v. Serme-baskı işlemi sonrasında aşındıncı kimyasallarla işlem gerektirmemelidir.
vi. Viskozitesi 0,7cP ila 500cP arasındaki sıvı malzemeleri selTne yeteneğine sahip

olmalıdır.
vii. En az *6 mikron pozisyon hassasiyetine sahip olmalıdır.
viii. En az +3 mikron pozisyon tekrarlanabilirliğine sahip olmalıdır.
ix. Serim alanını izlemek için en az |50 kat büyütme özelliğini haiz bir süreç izleme

kamerasına sahip olmalıdır.
x. Baskı-serim kafasının altlık ile hizalanmasına olanak sağlayan sayısal bir hiza|ama

kamerası olmalıdır.
b. Konfigürasyon detayları
i. Sistem aşağıda tanımlanan elemanlar ile birlikte teslim edilmelidir:
1. Bir adet ultrasonik ve bir adet pnömatik atomizer.
2. İnce detay serTne kafa ve nozülleri (birer adet olmak izerc- 100 mikron, 150 mikron,

200 mikron nozüller ve 300 mikron yazma-serme kafası)
3. Standart sistem kontrol yazılımı
4, Takılıp çıkartılabilir, ısıtma ve vakumlu 35Omm x 25Omm boyutlarında serme tablası
5. uv kürleme alt sistemi
6. Geniş detay serme kafası paketi (birer adet olmak üzere 635 mikron serme kafası,

lmm ve 3mm nozüller)
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7, İnce ve geniş detay serme kafaları için bir adet yüksek hızlı mekanik kapayıcı
8. Aerosol jet eklentisi ile bir adet Mastercam çok eksenli takım yolu yaratmayazılımı

ii. Sistem aşağıdaki hizmetlerle birlikte teslim edilmelidir:
l. En az l5 iş günü olacak şekilde kurulum, devreye alma ve işletme eğitimi.
2. 24 ay boyunca uzaktan sistem desteği - donanım, yazı|ım ve uygulama desteğini

içerir şekilde.
3. Bir adet, bir günlük yerinde önleyici bakım ziyareti, önleyici bakım için gerekli

malzemeleri de içerir şekilde.
4. lO-günlük ileri kullanıcı/uygulama eğitimi.

Garanti Şartları ve Süresi
i. Sistem kesin kabul tarihinden itibaren 2 yıllık garantiye sahip olacaktır.
ii. Bu garanti sistemin üretim hatalarından ari olduğunu ve yukarıdaki "i" bendinde

belirtilen süre boyunca, sistemin üreticinin kurulum sırasında verdiği kullanım
talimatlarına uygun olarak kullanılması şartıyla, üreticinin herhangi bir üretim
hatasını bedelsiz olarak düzeltmeye yönelik tüm aksiyonları almasını içermelidir.

kabul lıstasları ve testleri
Bu test ve kıstasların amacı sistemin kabulü sırasında yapılacak işlemleri tanımlamaktır:
Kurulum, XYZ ve eğimli-döndürmeli otomasyon yapılandırması ile beş eksenli baskı
sistemini kullanacaktır. Bu kurulumda, bir Aerosol Jet baskı kafası, Referans Testi için
düz bir safir sübstrat (müşteri tarafindan sağlanır) üzerine baskı yapmanın yanı stra,

müşterinin tedarik ettiği bir safir kubbenin iç kısmına gümüş nanoparçacık mürekkebi
kullanarak bir ızgara deseni basılmalıdır.

a. Kurulum

Taze gümüş nanoparçacık mürekkebi yüklü, temizlenmiş ve denetlenmiş baskı
modülleriyle başlanarak l00um çaplı baskı nozulu kullanılacaktır.

Aerosol Jet ile basılan özelliklerin geometrisini (hat genişliği ve yüksekliği)
değerlendirmek amacıyla, genel bir serpantin test deseni, düz bir safir substrat üzerinde
(müşteri tarafından sağlanan) 2D olarak basılacaktır.

b. Baskı Prosedürü

Yukarıdaki kurulum kullanılarak müşteri tarafindan sağlanan kubbe için (aşağıda

beliıtilen) Baskı Testine başlanacaktır. Baskı Testini tamamladıktan sonra, son

Referans Testi çalıştırılacak ve yazdırma durdurulacaktır,

c. Baskı Testi

Aerosol Jet sistemi, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi safir kubbenin içine 4 veya 5

paralel çizgi basacak ve daha sonra 4 veya 5 paralel çizgi ilk çizgi setine dik olarak

çizilecektir. Çizgiler arasındaki adım 500um, oıtalama çizgi genişliği l0 um

sağlanmalı; çizgi yüksekliği l mikron veya daha büyük olduğu sağlanmalıdır. Ayrıca,
basılı kubbe için arkadan aydınlatmalı stereomikroskopla incelemeye dayalı
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GeçlArıza tespit
gözlenmemelidir.

edilmeli ve her bir çizgi uzunluğu bolunca boşluk "arıza"

Başlat / Durdur Testi:
Bir başla/dur testi ile s istemin uzun süreli üretimlerde durdurulduğu yerden
başlayabileceğini görmek için yapılmalıdır. Yeniden başlatma ancak hat
durduktan soffa yapılmalıdır. Sistemin yazma işleminin anlık olarak
durdurmasına ve devam etmesine imkan veren bir "duraklat / devam et" işlevini
yapabildiği gösterilmelidir.
Ek olarak, bir sayaç yazdır/ımakta olan satırın numarasını göstermeli ve
kullarucı daha soffa manuel olarak yazdırmaya kaldığı yerden devam
edebilmelidir.
Referans Testi:
Baskı kafalarını düz safir substratın üzerine getirilerek, düz safir substrat üzerine
aşağıdaki şekilde verilen serpantin test paterni yazdırı|malıdır. Baskı sonrasında
kullanılan Ag mürekkebin tanımına göre uygun süre ve sıcaklıkta tavlanmalıdır.
Serpantin deseni başına l9 çizgide çizgi genişliği ve kalınlığı ölçümleri
kaydedilmelidir.

d.

ll--l
lL_j

Şekil. Mavi çizgiler hem X hem de Y yönünde yazdırmayı ve bir dolgu desenini
içeren genel serpantin deseninin tasarımını gösterir. Siyah çizgiler, l9 çizginin
lazer profilometre tarama konumlarını gösterir.

i) Ortalama l0 um'lik bir çizgi genişliği hedeflenecektir. Her bir Baskılı Numune
için, çizgi genişliğinin ve çizgi yüksekliğinin ortalama ve standart sapması
kaydedilecektir. Çizgi genişliği ortalamasın|n+oA 20'sinin + 2 sigma toleransına
sahip olması; diğer bir ifade ile çizgi genişliğinin standaıt sapması, ortalama

çizgi genişliğinin 7o 10'undan az olduğu gösterilmelidir.
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ii) Satır yüksekliği için, hedef değer l mikron veya daha büyük olmalıdır. Her bir
Çalışma Aralığı için 2 serpantin örneği basılarak. 38 satır ölçülmelidir. Her bir
Basılı Numune için Başarılı/Başarısız, tüm toleranslar dahilinde (Pass) veya
herhangi bir toleransın dışında (Fail) olarak belirlenmeli; Toplam Referans
Testinin Başarılı / Başarısız olması, toplam Baskılı Örneklerin sayısma bölünen
Başarılı baskılı örneklerin saylsına göre belirlenmeli; Başarı, o/o90 veya daha
yüksek bir verimde olmalıdır.

f. Yapışma Testi:

Basılan desenlerin yapışma testi, ASTM D3359 standardına uygun olarak düz
yüzeyler üzerine yapılan desen üzerinde gerçekleştirilmeli; Yapışma testi
Sonucunun ilgİli standartta tanımlanan 3B sınıflandırmasına eşit veya daha iyi
olduğunun sağlanması gereklidir.

Prof. Dr. Süleyman ÖZÇerİ« Doç. Dr. Sai


