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Plasma Oxidation Coating 

 دهی پوشش دستگاه

 یممستق جریان با پالسمایی

جریان از در این روش 

به منظور عملیات  DC  مستقیم

پوشش دهی یا اکسید کردن 

 (PEO) الکترولیتی پالسمایی

استفاده می شود. این دستگاه در دو 

 constant) نوع ولتاژ ثابت

voltage)  و جریان یا دانسیته

 constant) جریان ثابت

current density  ) ساخته می

شود. محدوده کنترل ولتاژ این 

 2022-022دستگاه در محدوده 

ولت در نوع ولتاژ ثابت و محدوده 

آمپر  8-0کنترل جریان در محدوده 

 وانت حداکثر و ثابت در نوع جریان

 .می باشد KW 5 کاری

 
 

 با تصنع میراب بنیان دانش شرکت

 اساتید از میتی داشتن به توجه

 داماق صنعت کارشناسان و دانشگاه

 هید پوشش های دستگاه ساخت به

 الکترولیت محیط در پالسمایی

PEO و صنعتی کالس دو در 

 توان. است نموده آزمایشگاهی

 اساس بر های دستگاه این کاری

 تا KW  5 از ها نمونه اندازه و نوع

KW 02 رب جریان نوع و بوده متغیر 

 ،AC خریدار درخواست اساس

DC باشد می پالسی یا. 

در این روش از یک منبع ولتاژ باال 

به منظور اکسید کردن شدید سطح 

استفاده می شود. این روش که 

عمدتا برای اکسید کردن سطح 

آلیاژهای آلومینیوم، منیزیم و 

تیتانیوم استفاده می شود، باعث 

 سخت بسیار تولید یک الیه

 ایشیس رفتار با سرامیکی-اکسیدی

  .شود می عالی خوردگی و

رده پوشش دهی  4این دستگاه در 

پالسی، پوشش دهی با جریان 

، پوشش دهی با جریان DC مستقیم

و پوشش دهی رده  AC متناوب

 DC صنعتی با جریان مستقیم

 .ساخته شده است

 

 

 دهی پوشش دستگاه

 اوبمتن جریان با پالسمایی

 در این روش از جریان متناوب

AC  به منظور عملیات پوشش

دهی یا اکسید کردن الکترولیتی 

استفاده می  (PEO) پالسمایی

شود. این دستگاه در نوع ولتاژ 

 constant) ثابت

voltage)   از و شده ساخته 

لی اص منبه عنوان به فاز سه برق

جریان ورودی استفاده می کند. 

محدوده کنترل ولتاژ این دستگاه 

ولت در  2022-022در محدوده 

نوع ولتاژ ثابت با شدت جریان 

آمپری و حداکثر توان  0حداکثر 

 .می باشد KW 5کاری 

 

 
 

 یپالسمای دهی پوشش دستگاه

 پالسی جریان با

 یپالس در این روش از جریان مستقیم 

 سیدکا یا دهی پوشش عملیات منظور به

 (PEO) پالسمایی الکترولیتی کردن

ع دستگاه در دو نواستفاده می شود. این 

و جریان یا دانسیته جریان  ولتاژ ثابت

ساخته می شود. محدوده کنترل   ثابت

-022ولتاژ این دستگاه در محدوده 

ولت در نوع ولتاژ ثابت و  2022

-0محدوده کنترل جریان در محدوده 

 رحداکث و ثابت آمپر در نوع جریان 8

می باشد. کلیه  KW 5 کاری توان

ولتاژ در این روش به تغییرات جریان و 

 شمل پیوسته توسط کامپیوتر و نرم افزار

مخصوص آن قابل تنظیم و مانیتورینگ 

 .می باشد

 

 
 

 شرکت دانش بنیان میراب صنعت
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 مشخصه دستگاه های پوشش دهی پالسما
 

 مشخصه

پوشش دهی پالسمایی 

 پالسی
پوشش دهی پالسمایی 

DC 
پوشش دهی پالسمایی 

AC 

پوشش دهی پالسمایی 

 DCصنعتی 

 ولتاژ ثابت ولتاژ ثابت ولتاژ یا جریان ثابت ولتاژ یا جریان ثابت نوع خروجی

 DCمستقیم  ACمتناوب  DCستقیم م bipolarپالسی  نوع جریان

حمام 

 اکسیدی

قابل تنظیم و بازسازی با 

 توجه به جریان نوع پوشش

قابل تنظیم و بازسازی با 

 توجه به جریان نوع پوشش

قابل تنظیم و بازسازی با 

 توجه به جریان نوع پوشش

قابل تنظیم و بازسازی با 

 توجه به جریان نوع پوشش

 to +800 volt 200-1200 volt 200-1200 volt 200-1200 volt 300- ولتاژ

 - Hz - 30-55 Hz 50000-100 فرکانس 

Duty cycle 10% -90% 10% - 40% 20% - 50% 10-40% 

 kw 5 kw 5 kw 150 kw 22 توان خروجی

جریان 

 ورودی

3 phase 3 phase 3 phase 3 phase 

380 Volt 380 Volt 380 Volt 380 Volt 

50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

محدوده 

 جریان

0-20 ampere 2-8 ampere 2-8 ampere 2-8 ampere 

pulse 

accuracy 

10 milliseconds to 

20 microseconds 

- - - 

 

 

PEO Coating 

 شرکت دانش بنیان میراب صنعت
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ن مستقیمدستگاه پوشش دهی پالسمایی صنعتی با جریا

 به منظور عملیات پوشش دهی یا اکسید کردن الکترولیتی پالسمایی   DCر این روش از جریان مستقیمد

(PEO) ثابت ولتاژ استفاده می شود. این دستگاه به شکل(constant voltage)  ولتاژ کنترل محدوده و در 

 .ساخته می شود KW 252 کاری توان حداکثر و ولت 022-822

 

 


