Теорія та засоби практичного використання потужного ультразвуку
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Дрібнодисперсний аерозоль потрібний при реалізації цілого ряду технологічних процесів в радіоелектронній промисловості – для нанесення
паяльних флюсів при автоматичному виготовленні друкованих плат, при
покритті напівпровідникових пластин фоточутливим шаром на стадії фотолітографії, при виготовленні напівпровідникових схем та ін.[1]. Забезпечити такий аерозоль можна за допомогою ультразвукового розпилення [2].
Ультразвукове розпилення рідини може здійснюватись двома способами – розпилення у фонтані та в тонкому шарі [3].
Реалізація ультразвукового розпилення рідини у фонтані (рис.1) відбувається за рахунок введення в рідину високочастотних (1…3 МГц) ультразвукових коливань. Досягнення необхідного
рівня інтенсивності ультразвукових коливань відбувається завдяки застосуванню акустичних фокусуючих систем, що
забезпечують концентрацію ультразву~
2
кової енергії в фокальній точці в рідині
1
поблизу поверхні розділу двох середоРис. 1. Схема реалізації
вищ – рідини та газу. За рахунок інтенультразвукового розпилення
сивних кавітаційних процесів поблизу
в фонтані
фокальної точки з об’єму рідини вири(1 – п’єзокерамічний елемент;
ваються струмені та великі за розмірами
2 – акустична лінза)
краплі, на поверхні яких утворюються
стоячі капілярні хвилі [2]. Процес розпилення в фонтані дуже чутливий до рівня рідини у зоні розпилу. Коли рівень
рідини знаходиться вище фокальної точки на поверхні рідини за рахунок радіаційного тиску з’являється пагорбок,
який по мірі зниження рівня рідини підіймається та витягується у стовпчик,
що коливається (рис.2), а потім перетвоРис.2. Початкова стадія утворення
ультразвукового фонтана
рюється у бурхливий фонтан крупних
крапель (рис.3а), які утворюються при
розпаді струменів, що вириваються з об’єму рідини. Подальше наближення до фокальної точки підвищує рівень збудження рідини, що призводить
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до розпаду великих крапель на близькі до монодисперсних (рис.3б).

а)
б)
Рис.3. Друга (а) та третя (б) стадії утворення ультразвукового фонтана

Що стосується керування ультразвуковим фонтаном, то враховуючи
інерційність процесів утворення та руйнування капілярних хвиль, авторами зроблена спроба регулювання продуктивності розпилення в фонтані за
рахунок застосування широтно-імпульсної модуляції сигналу збудження
(рис. 4).

Рис.4. Блок схема системи керування процесом ультразвукового розпилення в фонтані

Можливість електронного керування процесом ультразвукового розпилення в фонтані значно розширює область цієї технології.
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