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  گاززدایی تحت خأل معرفی سيستم

ط ر محیسیستم گاززدایی تحت خأل جهت گاززدایی مواد مختلف تحت خأل و د

ایزوله استفاده می شود. به کمک این سیستم میتوان انواع چسب، رزین، 

 ا،رهانو لوله های سیلیکونی، پلیمقالبهای سیلیکونی، نانو لوله های کربنی، ن

این سیستم از قسمتهای مختلفی  .الکترونیکی و ... را گاززدایی نمود بردهای

 ادگی میتواند از آنتشکیل شده و طراحی آن به شکلی است که کاربر به س

 ه شرح ذیل می باشند:مختلف دستگاه باجزای . داستفاده نمای
 

  استوانه ای استینلس استیلمحفظه ی  -

 آکریلیکی شفافدرب  -

 خألولوهای  -

 ألعقربه ای خگیج  -

 خأل روغنی پمپ  -

 های باز و بسته کردن دربکلمپ  -

 جهت درزبندیاورینگ  -

 

 

 

 

 



 مهندسی نانو آداکشرکت  
  www.nanoadak.ir 

 ألخت حت ییادززاگراهنماي كاربري سیستم 

3 

 :محفظه ي خأل

و  403جنس استیل از  استینلس استیلکه شامل محفظه ی خأل از جنس 

بوده و قابلیت دستیابی به خأل نهایی تا یک هزارم تور را اتصاالت استاندارد 

محفظه دارای پورت های موردنیاز می باشد که در تصویر ذیل این دارد. 

 مشخص شده اند :

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهت ونت خأل پورت
 اتصال پمپ خألپورت 

 گیج خألپورت 
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  :خألولوهاي 

لو وعدد روی هر دستگاه دو نوع بال ولو بوده و قابلیت حفظ خأل را دارند. بر از 

خأل استفاده میشود که یکی در ورودی پمپ خأل و دیگری به عنوان شیر ونت 

 مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 :(Analog vacuum gauge)عقربه اي خأل گيج 

عقربه ای خأل جهت قرائت میزان خأل در حین فرایند و کنترل آن مورد گیج 

بار بوده و اندازه  1تا منفی  0اندازه گیری این گیج، استفاده قرار میگیرد. رنج 

 آن به صورت نسبی می باشد.گیری 
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از نوع روتاری دومرحله ای روغنی بوده و قابلیت رساندن فشار  : خألپمپ 

پمپ از طریق شیلنگ این دارا می باشد. بار را  08.0محفظه تا حدود منفی 

مخصوص به محفظه متصل می گردد و بر سر راه آن تا محفظه یک ولو خأل 

 قرار دارد.

 

  

به  اتصال پمپ خأل ينحوه 

 ظه فمح
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: و بسته کردن آکریليکی و کلمپ هاي بازدرب   

ی طیکی و شفاف بوده تا کاربر یلکرسیستم گاززدایی تحت خأل، از نوع آدرب 

ز اسکت از اورینگ یا گن درب ل کردن ایسیجهت . فرایند نظاره گر آن باشد

هت ایجاد و به ج ی گرددفاده ماستو وایتون  NBRس های سیلیکون، نج

بر روی مخزن تعبیه شده  مپ های باز و بسته کردنکل، وی اورینگ ررفشار ب

  است. 

  

 كلمپ 
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 :گاززدایی تحت خألروش کار با سيستم 

الکتریکی مربوط به دستگاه را چک نموده و در صورت عدم  اتصال -1

 ؛ آن را برقرار نمائید.اتصال 

 می باشد(.پمپ خأل الکتریکی شامل: اتصال کابل برق  )اتصال

ا ر شیلنگ مخصوصاتصال محفظه ی دستگاه به پمپ خأل از طریق  -2

 چک کرده و از عدم نشتی آن اطمینان حاصل نمائید.

کف آن را درون محفظه و بر روی  ی موردنظر جهت گاززدایینمونه  -4

های  محفظه با کمک کلمپ یلیکی را بر رویدرب آکر ، قرار داده

کنید که همه ی کلمپ در محل خود محکم نمایید. توجه تعبیه شده 

ها به یک اندازه محکم گردند تا فشار یکسانی روی سطح اورینگ 

 وارد گردد.

سته ب در ابتدا کنید هر دو ولو تعبیه شده برروی بدنه ی محفظهدقت  -3

 باشند.

پمپ خأل را پمپ خأل را چک نموده، در صورت نبود مشکل، روغن  -0

) زمان گرم شدن بسته گردد پمپ گرمروشن نموده و منتظر شوید تا 

 به مشخصات پمپ متفاوت بوده و توسط شرکت های سازنده 
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دقیقه طول  40تا  10مشخص می گردد، به طور میانگین بین 

 شد تا پمپ گرم گردد(.میک

مربوط به پمپ خأل را باز کرده و منتظر بمانید تا محفظه به فشار ولو  -6

أل خ عقربه ای مطلوب برسد، میتوانید تغییرات فشار را بر روی گیج

 بار 08.0این مرحله فشار محفظه به عدد منفی در  مشاهده نمایید.

 میرسد. که فشار مطلوب گاززدایی است،

 دراین بمانید تا نمونه ی موردنظر، کامال حباب زدایی شود. منتظر  -7

بین امکان باال آمدن نمونه در ظرف خود در حین فرایند وجود دارد، 

زایش ای و اف اگر این اتفاق افتاد با باز کردن شیر ونت به صورت لحظه

ف ز ظرشار محفظه به صورت لحظه ای مانع سرریز شدن نمونه اف

این عمل همچنین به گاززدایی بهتر انجام خود به کف محفظه شوید. 

 نمونه کمک میکند.

شیر سر پمپ خأل را بسته، پمپ خأل را  اتمام گاززدایی،پس از  -.

 شیر ونت را باز نمایید.خاموش کرده و 

از رسیدن فشار محفظه به فشار محیط ) عدد صفر روی گیج(، بعد  -9

 درب سیستم را باز کرده و نمونه را خارج نمایید.
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 تعميرات و نگهداري پيشگيرانه :

حتما قبل از استفاده از سیستم، کلیه ی اتصاالت الکتریکی و غیر  -

الکتریکی را کنترل نموده و از عدم وجود اتصالی یا قطعی اطمینان 

 حاصل نمایید.

ماهیانه با  تسیستم را بصورت مرتب بعد از هر استفاده و بصور -

 و استون یا اتانول تمیز نمایید. استفاده از دستمال حوله ای

ایجاد مشکل جدی در سیستم و عدم توانایی در حل آن،  در صورت  -

 درمیان بگذارید.مراتب را با پشتیبانی شرکت نانو آداک 

از هرگونه تغییر جزئی و کلی در سیستم و اجزای آن بپرهیزید در  -

ه وجود برکت هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکالت غیر اینصورت ش

 ندارد.آمده 
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