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הקדמה

תהליכי ההדבקה המסורתיים לא בהכרח נוחים  
לא תמיד מתייבשים מהר וחלקם לא , לשימוש

.  ידידותיים לסביבה
כיום חברות רבות הבינו שלתהליך הדבקה בעזרת 

UVיתרונות רבים והחלו להשתמש בשיטה זו.



יתרונות השיטה

oהדבקה חזק מאוד
oידידותי לסביבה
oנדבק במהירות
oשליטה על רגע הפעלת מנגנון ההדבקה



השיטהחסרונות

oUVהינו תחום בלתי נראה ומסוכן
o לא כל מקור קרינתUVמתאים לכל דבק
o  קיים קושי בקביעת מהי מנת הקרינה הנדרשת

לביצוע הדבקה מלאה



"UV נראה ומסוכןתחום בלתי הינו "

ביצוע וריפיקציה

כיול תקופתי
UVמדידה בעזרת מד 

בדיקה תפקודית

בדיקה יומית מול -טיפ של אלופים
לבןדף 



"UV ומסוכןתחום בלתי נראה הינו "

סכנות

?UVמהן הסכנות בחשיפה לקרינת 
?UVאיך להתמגן מקרינת 



!כיול
תוצאות הכיול מדווחות לנו מה פולט 

מקור הקרינה

"דבקמתאים לכל UVכל מקור קרינת לא "
"מלאההקרינה הנדרשת לביצוע הדבקה מהי מנת קושי בקביעת קיים "



אז כיילנו 
?איך יודעים מה הטולרנס המתאים לכיול

!ולידציה

"דבקמתאים לכל UVכל מקור קרינת לא "
"מלאההקרינה הנדרשת לביצוע הדבקה מהי מנת קושי בקביעת קיים "



"  דבקמתאים לכל UVכל מקור קרינת לא "

בחירת מקור מתאים
את המקור יש לבחור לפי התחום הספקטרלי 

הנדרש לביצוע אקטיבציה בדבק



"  מלאההקרינה הנדרשת לביצוע הדבקה מהי מנת קושי בקביעת קיים  “

קביעת מנת הקרינה הנדרשת
:הגורמים המשפיעים על מנת הקרינה

צפיפות הספק
משך זמן חשיפת הדבק למקור



"  מלאהקושי בקביעת מהי מנת הקרינה הנדרשת לביצוע הדבקה קיים  “

–קביעת צפיפות הספק נדרשת 
כאשר קיימת חשיפה ישירה בין המקור לדבק

𝐽𝐽
𝑐𝑐𝑐𝑐2 =

𝑊𝑊
𝑐𝑐𝑐𝑐2 ∗ 𝑠𝑠 לא לשכוחsafety factor



"  מלאהקושי בקביעת מהי מנת הקרינה הנדרשת לביצוע הדבקה קיים  “

–קביעת צפיפות הספק נדרשת 
כאשר אין חשיפה ישירה בין המקור לדבק או שלא  

datasheetרשומה דרישה ברורה ב 

...ניסוי וטעייה



𝐽𝐽
𝑐𝑐𝑐𝑐2 =

𝑊𝑊
𝑐𝑐𝑐𝑐2 ∗ 𝑠𝑠

נבצע הדבקה בזמן קבוע 
ובעוצמות משתנות ולאחר  

מכן בדיקות משיכה

safety factorלא לשכוח 



אז מה למדנו
UVיתרונות וחסרונות בהדבקות 

?  איך ניתן להתגבר על החסרונות
לבצע ולידציה שכוללת וריפיקציה וקביעת טולרנס מתאים

וכמובן אל תשכחו את הטיפ המאתגר עם הדף  
!מהמדפסת



תודה על ההקשבה
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