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ELEKTRoN DBMET BUHARLAşTIRMa sisrnıvıi
rnrNir şARTNAıvıBsi

Üretici/Satıcı firma Elektron Demet Buharlaştırma Sisteminin aşağı da 5 (beş)

sayfa halinde yer alan I1 (onbir) ana maddeyi ve alt maddelerin tamammı içeren
iş bu teknik şartnameyi eksiksiz olarak karşılaması gerekmektedir.

1. Vakum Kazanı

1 .1 . Vakum kazanı çok hızlı bir şekilde (30 dakikanın altında) ] 0-7 Torr vakum seviyesine
pompalanabilmelidir.

I.2. Vakum kazanı yüksek kaliteli SS3O4L paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
1.3. Vakum kazarıı en az 0.]5 m3 (örneğin; 0.5 m x 0.5m x 0.6 m boyutlarında) prizmatik,

altıgen ve ya silindirik şekilli olmalıdır.
|.4. Vakum kazanın iç duvarları elektro-parlatma yapılmış, kimyasal olarak temizlenmiş,

düzgün ve parlak ultra yüksek vakuma uygun olmalıdır.
1.5. Vakum kazarrının ttim bağlantı portları en az 400 "C'a dayanıklı, bakır contaya (gasket)

sahip, CF tip bağlantılı olmalıdır.
I.6. Vakum kazanı kapağı vakum kazarıına uygun olacak şekilde kolay kullanımlı ve en az

200 "C'adayanıklı Viton O-ringe sahip olmalıdır.
|.7. Vakum kazarıı kapağında en az ]00 mm çaph ve IJVkorumalı yuvarlak camlı, dış

gözetleme portu olmalıdır.
1.8. Gözetleme portu f,ılm kaplanmasına engel olacak, tek eksen üzerinde hareketli, hareketi

kontrol edilebilir, kazanın iç kısmına (vakum tarafina) monte edilecek bir koruma
kapağını içermelidir.

1 .9. Vakum kazarıı taban plakasında 1 inç en az iki adet yedek port ve yan duvarlarında en az
iki adet KF25 velveya CF2.75 yedek port(lar) bulunmalıdır.

1.10. Vakum kazanının tüm yüzeyleri su soğutmalı olmalıdır.
1 .1 1 . Vakum kazanının sızdırmazlık oranı 5x] 0-8 Torr.Lt/s'den daha az olmalıdır.
1.12. Vakum kazarıı daha sonra eklenebilecek"İyon Demet Kaynağı"na uygun olmalıdır.
1.13. Sistem -3 kanallı gaz girişi manifoldu içermelidir.

2. Sistem Pompaları

2.I. Sistem turbo moleküler pompa, kaydırmalı (scrolğ kuru pompa, aksesuarları ve kontrol
tinitelerini içermelidir.

2.2. Sistem pompaları sisteme daha sonra eklenebilecek "İyon Demet Kaynağı"na uygun
olmalıdır.

2.3 . Tam yüklü vakum kazarıı en az 5x ] 0'8 Torr taban basıncına sahip olmalıdır.
2.4. Pompalar vakum kazanının vakum seviyesini 30 dakikada en az ]x]0'6 Torr'a

indirebilmelidir.
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2.5. Turbo moleküler pompa su soğutmalı ve en az 900 L/s azot gazı pompalama hızına sahip
olmalıdır.

2.6. Kaydırmalı (scrolğ kuru pompa, en az 35 m3/h (cfm) pompalama hızınave tozlyağkaba
filtreye sahip olmalıdır.

2.7, Turbo moleküler pompa ve kaydırmalı (scrolğ kuru pompa otomatik olarak birlikte
senkron çalıştınlabilmelidir.

2.8. Vakum kazarıı,vakumda bırakma için izolasyon vanasma, elektronik kontrol tinitesine ve
acil durum kontrol sistemine sahip olmalıdır.

2,9. Vakum kazanı otomatik olarak pompalar durdurularak, kuru azot gazı ile vent (atmosfere
eşitleme) edilebilmelidir.

2.10. Vakum kazanını acil durumlarda vakum altında tutmak için vakum koruma valfleri
olmalıdır.

3. vakum Ölçümü ve kontrolü

3.1 Vakum ölÇtimü ve kontrolü ultra yüksek vakum şartlarına (en az t0-9 Torr) uygun
olmalıdır.

3.2 Siteme takılacak vakum seviye ölçer(ler) atmosferik basınçtan (1000 mbar) en az ]0-9
Torr'a kadar geniş bir ölçekte, kesintisiz ölçüm alabilmelidir.

3.3 Vakum ölçer(ler), farklı vakum seviyeleri için, tek bir logaritmik analog çıkış sinyali ile
tek bir kompakt ilnitede birleştirilmiş olmalıdır.

3.4 Vakum ölÇer(ler), Inverted Magnetron ve Pirani vakum ölçerlerin bir kombinasyonu
olmalıdır.

3.5 sistemde çift kanallı soğuk katot basınç ölçer bulunmalıdır.
3.6 Vakum kontrolü için sistem vakum kontrolcüsiine sahip olmalıdır.
3.7 Vakum kontrolcüsü, vakum ölçerler ile uyumlu olmalıdır.
3.8 Vakum kontrolcüsü, ]0'ıo mbar i|e ]500 mbar (]0 'o Torr ile t I25 Torr) arasındaki tiım

basınÇ aralığını LCD ekrarıında gerçek zarrıarılı olarak gösterebilir, 4yü noktası
durumunu izleyebilir ve veri kaydedebilir olmalıdır.

4. Numune Tutucu Tobla ve Numune Isıtıcı

4.|. Numrrne tutucu tabla en az 6 inç (l50mm) çapında dairesel olmalı ve çeşitli dairesel/
dikdöıtgensel örnekler için tutma aparatları içermelidir.

4.2. 4 inÇ (I 00mm) çapında bir numune için film homojenliğ i 0%96' dandaha büyük olmalıdır.
4.3. Numune tutucu tabla, +1 hassasiyette, l rpmile 30 rpm arasında kontrollü bir şekilde

-3 60 " döndürülebilir olmalıdır.
4.4. Numune tutucu tab|a 57"C'den, en az 500"C'ye kadar PlD kontrollü olarak 1oC

hassasiyetle ısıtılabilir olmalıdır.
4.5. Numune tutucu tabla ısıtılması gerçek zarrıaniıı olarak sıcaklık ölçümü iki termoçift

(thermo c ouble) i|e izlenebilir olmalıdır.
4.6. Elektron demet kaynağı ile numune tutucu tabla arası mesafe en az 40 cm olmalıdır.
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5. Film Kalınlığı ve Film Kaoloma Hızı Kontrolii

5.1 . Hazırlanan film kalınlıkları "ince film kaplama kontrolcüsü" ile takip edilebilir olmalıdır.
5.2. İnbe film kontrolcüsü dört kanallı olarak kalınlık, kaplama hızı takip ve görüntüleme

5.3.
özelliklerine sahip olmalıdır.
İnce film kontrolcüsü çok katmanlı ardışık filmler için, reçete yazabilmeye ve
uygulayabilmeye uygun olmalıdır.
İnce film kontrolcüsü potaları reçeteye göre konumlandırıp, otomatik kaplamayı
başlatabilmelidir.

5.5. Film kalınlığı ve kaplama hızı ölçiimiJ- 0.] ,4/s hassasiyetli, 2 adet kııartz kristal
mikrobalan s (QC M ile desteklenmelidir.

Elektronik kontrol Ünitesi

6.1 Elektron demet buharlaştırma sistemi yazı|ım, donanım ve arayizeyleri ile uyum
içerisinde çalışır durumda olmalıdır.

6.2 Ttim işlem Qıroses) parametreleri açık kaynak kodlu bir program tarafindan kontrol
edilebilir olmalıdır.

6.3 Elektron demet buharlaştırma sisteminin tiim birimleri bilgisayar yardımı ile kontrol
edilebilmeli ve izlenebilmelidir.

6.4 PLC i|e çalışan vakum kontrol ünitesi olmalı ve vakum işlemleri için tek dokunuşla
" b aş l a-dur dur -v e nt e/" komutları verilebilmelidir.

6.5 vakum oluşumu ve kontrolü için kumanda sistemi bulunmalıdır.
6.6 Elektron demet buharlaştırma sistemi, elektrik ve su kesintilerine karşı, otomatik koruma

ve kilitleme (interlock) özelliklerine sahip olmalıdır.
6.7 AÇık kaynak kodlu bir program destekli elde tutulabilir/uzaktan bağlantılı bilgisayar ile

aşağıda yer alan tüm parametreler kontrol edilebilmelidir:
r' 2 QCM i|e dört kanallı film kalınlığı-kaplama hızı.
r' 8V AC-500A, 4000W termal buharlaşma güç kaynağı.
r' Numune döndürme ve pID kontrollü numune ısıtma elektroniği.,/ Programlanabilir X- )/ süpiirme (sw e ep) kontrolü.,/ ] 0 kV DC, 600mA, 6 kW e|ektron demet için ayarlanabilir yüksek gerilim (Hy) enç

kaynağı.
{ Tüm elektronik bileşenler için I9 inç raf montajlı modüller.

Elektron Demct Kavnağı

7.I Sistem gerektiğinde sırayla kullanılabilir en az 6 adet efl az 20 cc'lik büarlaştırma
potasrna süip olmalıdır.

7.2 Büarlaştırma potalan en az 6 kW gnç ile çalışabilir olmalıdır.
7.3 Her bir buharlaŞtırma potası seryo motor kontroliine sahip hızlı kapanıp, açılabilir' paslanmaz çelikperdeleyiciye (shutter) sahip olmalıdır.
7 .4 Sistem en az I0 kV DC, 600mA, 6 kttr elektron demet için ayarlanabilir yüksek gerilim

@IÖ enç kaynağına sahip olmalıdır,

5.4.
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7.5 En az 6 farklı buharlaştırma potası seçimi için otomatik pota konumlandırıcıya sahip
olmalıdır.

7.6 Sistem 32 şekil ve desene kadar salınan daire desenli X-Y süpiirme (sweep) özelliğine
sahip olmalıdır.

7.7 Kaynak el kontrol ünitesi ile güç ve emisyon kontrolüne sahip olmalıdır.
7 .8 NdBFe mıknatıslarla en az 270" odak|ama yeteneğine sahip olmalıdır.

8. Termal Buharlaştırma Kavnağı

Sistem elektron demet buharlaştırma ile eş zarrıan|ı olarak çalışabilecek, I (bir) adet
bağımsız, kutulu, 8V AC- 500A'e kadar ayarlanabilir, termal büarlaşma kaynağına sahip
olmalıdır.
Buharlaştırma potasının istenmeyen bölümlerinin kaplanmasını önlemek için özel kutu
kaynaklı tasarıma sahip olmalıdır.
Kaplama hızını ölçmek için termal buharlaştırma potasında kullanılacak ortak bir
paslanmaz çelik perdeleyiciye (shutter) süip olmalıdır.
Katkılama veya alaşım film oluşturma işlemleri için elektron demet kaynaklarından
herhangi birisi ile aynı anda termal büarlaştırma yapılabilmelidir.
Termal buharlaştırma kaynağı açık kaynak kodlu bir program kontrollü ve otomatik
olarak devreye alınabilen "Gücü Yülrselt-Buharlaştır-Gücü Düşür" özellikli olmalıdır.
Termal buharlaştırma kaynağının akım, voltaj ve güç değerleri anlık olarak
görülebilmelidir.

9. Sistem Masası

9.1. Elektron buharlaştırma sistemi enaz ]50 cm uzunluklu, ]00 cm genişlikli ve ]85 cm
yükseklikli çelik, kapaklı sistem masasna sahip olmalıdır.

9.2. Elektron buharlaştırma sistem masası 90 cm'|ikkapılardan rahatlıkla geçebilmelidir.
9.3. Elektron büarlaştırma sistemi ve masasl istenildiğinde yere sabitlenebilen ayaklara ve

kilitlenebilir tekerleklere sahip olmalıdır.
9.4. Elektron buharlaştırma sistem masasrnrn üst kısmı SS304 paslanmaz çelik olmalıdır.

I0. Kapolı Devre Su Soğutma

10.1. Elektron demet buharlaştırma sisteminin gerekli tüm bileşenleri su soğutma sitemine
hazır olmalıdır.

10.2. Elektron Demet Kaynağı, elektrotlar, QCM|er ve vakum kazanının soğutma hatları kapalı
devre su soğutma sistemine bağlanmalıdır.

10.3. KaPalı devre su soğutma sistemi enaz 4000 L[soğutma gücüne sahip olmalıdır.
10.4. Kapalı devre su soğutma sistemi, suyu 15oC l|e 20"C aralığında sürekli soğutabilmelidir.
10.5. KaPalı devre su soğutma sistemi, 8 galorı/dakika susoğutma kapasitesine sahip olmalıdır.
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11. Kurulum, Eğitim. Yedek Parça Temini ve Garantinin Sağlanması

1 1.1. Elektron demet buharlaştırma sistemi bir adet 400V AC- 32 A üç-faz ve bir adet 220V
AC- 20 A tek-faz şehir şebekesi gerilimi ile çalışmalıdır.

11.2. Sistem kurulumunun hemen ardından çok katmanlı filmler için, proje yürütücüsünün
belirleyeceği, N| Ti, Au, Al gibi metaller ve Alzos, SiOz, Zrzos gibi metal oksit
malzemeler ile eğitim ve test çalışmaları yapılmalıdır.

l1.3. Üretici/Satıcı firma tarafindan 4 inç (100mm) çapında en az 8 (sekiz) adet Alzos metal
oksit film numunesi ihale konusu olan sistemde tiretilmelidir.

1I.4. İhale konusu olan sistemde iiretilen 4 inç (l00mm) çapındanumuneler için homojenliğin
o%96'dan daha büyük olduğu çeşitli ölçümler ile Üretici/Satıcı firma tarafindan
kanıtlanmalıdır.

1 1.5. Elektron demet buharlaştırma sistemi yedek parça dahil olmak üzere tasarım, malzeme
ve işçilik yönlerinden, yerinde, iki yıl tam garantili olmalıdır.

l 1.6. Elektron demet buharlaştırma sistemi kurulduktan sonra, kurulum yerinde, üretici/satıcı
fi rma tarafindan, kap saml ı " Kul l anı c ı E ği t i ml e r i" verilmelidir.

1I.7. Elektron demet buharlaştırma sistemi kurulum esnasında basılı ve elektronik olarak
"sistem kullanım klavuzu" temin edilmelidir.

1 1.8. Elektron buharlaştırma sisteminin tiim aksamları ve parçaları için Üretici/Satıcı firma
tarafindan I0 (on) yıl parça tedarik edebilme garantisi verilmelidir.

l 1.9. Elektron demet buharlaştırma sisteminin O-ringlerilcontaları (kapak ve diğer kısımlar
iÇin ikiŞer adet), elektron demet büarlaştırma sistemine uygun ytiksek ısıya dayanaklı
büarlaŞtırma potası (6 adet), elektron filamaıılan (2 set),termal buharlaştırma potaları
(farklı ölçülerde toplam 20 adet),termal buharlaştırma sepetleri (farklı ölçülerde toplam
20 adet), QCM için kuartz kristalleri (30 adet) sistemin üzerinde bulunanlar harici
Qıe de k) olarak verilmelidir.
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