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Výrobcovi
pevných diskov
pomohli inovatívne
lineárne motory

APLIKÁCIE

Súèasný enormný rast na poli digitálnych záznamových médií vyvolal
obrovský dopyt po pevných diskoch. Zároveò však jednotliví výrobcovia
pevných diskov èelia konkurenèným tlakom – medzi najdôle´itejšie
priority patrí maximalizácia výrobných kapacít. Multifunkèné nástroje,
ktoré doká´u vyrába´ viac diskov naraz, predstavujú väèšiu návratnos´
investícií. Spoloènos´ Intevac zo Santa Clary v USA je producentom jed-
ného z popredných nástrojov na výrobu pevných diskov – systému
200 Lean®, ktorý na výrobu pou´íva kolmý magnetický záznam (PMR
– Perpendicular Magnetic Recording). Jedným z hlavných cie¾ov pri
návrhu druhej generácie systému 200 Lean Gen II bol nový transportný
systém, ktorým by zvýšil výkon. Na vyriešenie tejto ne¾ahkej úlohy si pri-
zvali odborníkov z Bosch Rexroth. Spoloènými silami integrovali inova-
tívny lineárny pohybový systém (LMS) do systému 200 Lean Gen II. „Vyš-
ší výrobný výkon zni´uje náklady našich zákazníkov,“ rozpráva Chuck
Liu, hlavný mana´ér z Intevacu. „Boli sme radi, ´e Rexroth prijal našu
úlohu a chcel pracova´ na novom transportnom systéme, ktorý by spåòal
naše po´iadavky – zvýšenie výrobnej kapacity, zvýšenie kvality produk-
tov a zlepšenie systémovej dostupnosti výrobných operácií.“

Na trhu s pevnými diskami, bola spoloènos´ Intevac medzi prvými, ktoré
úspešne pou´ívali technológiu PMR. Ich druhá generácia systému
200 Lean Gen II potvrdzuje vedúcu pozíciu Intevacu v oblasti vákuové-
ho nanášania pomocou rozprašovacej technológie metódou ukladania
tenkej vrstvy záznamového média na sklo alebo substrát kovu.Výrobná
kapacita prvej generácie bola 800 pevných diskov za hodinu. Pre
systém 200 Lean Gen II pou´ili lineárny pohybový systém od Rexroth
a riadiaci systém NYCe 4000. Ka´dá výrobná stanica v systéme nanáša
na médium špecifickú vrstvu, èi u´ to je mäkká magnetická podkladová
vrstva, magnetická vrstva s izolovaným kyslíkom alebo uhlíkový pláš´.
Typ špecifickej vrstvy závisí od výrobného procesu.

„Väèšina výrobcov diskov pou´íva 20 staníc,“ dodáva Liu. „Rexroth nám
však ukázal, ´e ich systém lineárneho pohybu by skrátil èas medzi stani-
cami o 50%.“Rexroth LMS pou´íva motory s opaèným usporiadaním
vinutia, s cievkami zakotvenými v ko¾ajniciach a magnetickými doskami
umiestnenými v ka´dom nosièi diskov. Doska na nosièi je potom
magneticky viazaná na cievky, ktoré sa nachádzajú mimo vákuovej
komory. Riadiacou sekvenciou sa aktivujú elektromagnetické cievky,
nosiè sa zaène pohybova´ a riadenie magnetickej dosky nosièa sa presú-
va z jednej cievky na druhú bez straty polohy alebo riadenia pohybu. Pre-
suny nosièov medzi jednotlivými stanicami sledujú snímaèe pripojené do
riadiaceho systému NYCe 4000. NYCe 4000 je kompaktný, viacosový
riadiaci systém s integrovaným riadením pohonov. „Pou ítím lineárnych
motorov s opaèným usporiadaním vinutia, je magnetická doska integro-
vaná priamo do nosièa. Cievky, elektronika a kabelá´ sa nachádzajú mimo
výrobných komôr. Údr´ba systému je rýchlejšia, preto´e vo vnútri
komôr sú iba jednoduché ko¾ajnice. Keï´e sa v pohonoch nenachádzajú
´iadne mechanické súèiastky, priemerná doba medzi cyklami sa dokáza-
te¾ne zlepšila,“ zdôrazòuje Liu. „Nosiè nám dodá informácie o svojej
rýchlosti, máme údaje z jednotlivých cievok, sledujeme prípadné chyby
polohovania a iné dôle´ité premenné, pomocou ktorých doká´eme
optimalizova  ́alebo upravova  ́celý systém,“ vysvet¾uje Liu.

„Systém 200 Lean Gen II pomocou inovatívnej technológie od spoloè-
noś  Rexroth nám zvýšil výrobu pevných diskov z 800 na 1000 za
hodinu. Je to zvýšenie výrobnej kapacity o 25 %,“ dodáva na záver Liu.
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