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Z

asilacz podłoża jest specjalizowanym wysokonapięciowym zasilaczem mocy przeznaczonym do polaryzacji podłoża w procesach PVD, wykorzystywanych w inżynierii materiałowej. Przyrząd składa się z dwóch
integralnych modułów, z których pierwszym jest wysokonapięciowy
zasilacz prądu stałego (DC), natomiast drugim modułem jest pulser zamieniający prąd stały DC na prąd pulsujący o regulowanym wypełnieniu i częstotliwości pracy. Zasilacz DC posiada zaimplementowane mechanizmy wygaszania
zwarć mogących pojawić się na detalach wsadu technologicznego. Praca zasilacza może odbywać się w dwóch trybach. Pierwszym jest praca manualna z wykorzystaniem lokalnej klawiatury. Drugim trybem pracy jest praca zdalna z wykorzystaniem lokalnej sieci Modbus RTU. Opracowany przyrząd może być także
wykorzystywany do wytwarzania plazmy w procesie wyładowania jarzeniowego,
które może być wykorzystywane do prowadzenia procesów azotowania.

Podstawowe parametry zasilacza:
 napięcie wyjściowe do 1200 V,
 prąd wyjściowy do 50 A,
 możliwość zdalnego sterowania poprzez magistralę Modbus RTU,
 system wygaszania mikrowyładowań na powierzchni detalu,
 stabilizacja napięcia z ustawianym ograniczeniem prądu.
Parametry impulsowe pulsera:
 regulowana częstotliwość w zakresie od 0 do 10 kHz z krokiem
0,1 kHz,
 współczynnik wypełnienia od 0 do 100% ustawiany z krokiem 1%.
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Fragment szafy sterowniczej
z zamontowanymi specjalistycznymi
sterownikami zasilacza DC (z lewej
strony) i pulsera (z prawej strony)

Widok frontu zasilacza podłoża
zamontowanego w szafie sterowniczej
– z lewej strony panel zasilacza DC,
z prawej strony panel pulsera
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T

he device is a specialiased high-voltage power adapter particularly designed for substrate bias in PVD processes, used in materials engineering. The device is composed of two integral modules, the first of which is
the high-power direct current (DC) adapter, whereas the second is the
pulser which converts the DC current to pulsating current with adjustable operating frequency. In the DC adapter, a mechanisms for the elimination of
short circuits, which may occur on the details of technological charge, is implemented. The adapter can operate in two modes: a manual mode using a local
keyboard, and a remote mode using a local Modbus RTU network. The developed device can also be used for the generation of plasma in the glow discharge
processes, which may be used in nitriding processes.

Technical parameters:
 output voltage up to 1200V
 output current up to 50A
 remote control via Modbus RTU
 surface microdischarge suppression system
 voltage regulation with adjustable current limit
Pulse parameters of the pulser:
 adjustable frequency in the range between 0 to 10 kHz with the
step of 0.1 kHz
 duty cycle from 0 to 100% adjustable with the step of 1%
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Part of the control cabinet
with specialised DC adapter
controllers (on the left) and pulser
controllers (on the right)

Front of the power adapter
mounted in the control cabinet:
– On the left – panel of the DC adapter
– On the right – panel of the pulser
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