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اتاق تویض
َّد ضیویایی تشای تْیِ ٍ اهادُ ساصی الیِ فَتَسصیست
اسپیٌش خْت اسپیي فَتَسصیست سٍی تستش
َّای خطک تا فطاس حذ الل 6bar
پشیض تشق ٍ 222لت تا خشیاى حذالل  5آهپش

نمایی از یک اتاق تمیز

دستگاُ تغثیك هاسک یکی اص دستگاّْایی است کِ دس فشایٌذ لیتَگشافی تکاس هیشٍد .فشایٌذ لیتَگشافی ًسثت تِ آلَدگی
ّا ٍ رسات هعلك تسیاس حساس است ٍ دس هحیغْای تذٍس اص آلَدگی ٍ اتالْای تویض اًدام هی ضَد .ایي دستگاُ ًیض هاًٌذ
سایش دستگاّْای هشتَط تِ ساخت ادٍات هیکشٍالکتشًٍیک ٍ ادٍات ً MEMSیاص تِ هحیظ تویضی داسد کِ داسای اهکاًات
اٍلیِ هاًٌذ تشق ،کوپشسَس تاد ٍ پوپ خال تاضذ .تشای ایٌکِ تتَاى دلت هٌاسة دس فشایٌذ لیتَگشافی داضت ٍ سَْلت کاس
تشای کاستشاى ،هحیظ ًصة ایي دستگاُ تایذ تذٍى لشصش تاضذ ٍ تْتشیي گضیٌِ تشای هَلعیت آى ،دس پاییي تشیي عثمِ
ساختواى ،هثل صیش صهیي است .دس دستگاّْای تغثیك هاسک تَلیذ ضشکت آطیٌِ ،توْیذاتی تشای خٌثی ساصی اثش لشصضْا
اًدام گشفتِ استٍ ،لی دسصَستی کِ هحیظ اًتخاب ضذُ تَسظ کاستش داسای لشصش صیاد تاضذ ،دلت دستگاُ کوتش هی ضَد ٍ
کاس کشدى تا آى هطکل خَاّذ ضذ .الثتِ ایي هسالِ تشای کلیِ دستگاّْای تغثیك هاسک اص خولِ هحصَالت تَلیذ خاسج
کطَس ًیض صحیح است .تشای سفغ تیطتش لشصضْا ،خشیذاساى هی تَاًٌذ دس ٌّگام خشیذ ،هیض ضذ لشصُ سا ًیض تعٌَاى یک آپطي
سفاسش دٌّذ.

خصوصیات یک اتاق تمیز یا ):(Clean Room
یک اتاق تویض هیتایست هکاًی هٌاسة تشای اًدام آصهایطات تحمیماتی ٍ ساخت تاضذ کِ هحمك تِ خَتی ٍ تذٍى ّیچ
هطکلی تتَاًذ دس ایي هکاى تِ تحمیك ٍ تشسسیّای خَد اداهِ دّذّ .واًغَس کِ اص اسن ایي هکاى هعلَم است ،ایي هکاى
هحیغی تویض ٍ تذٍى ّیچگًَِ آلَدگی است .آلَدگی ّا هوکي است اًَاع هختلف داضتِ تاضٌذ کِ اص هْوتشیي آلَدگیّا
هیتَاى آلَدگیّای ضیویایی ٍ آلَدگیّای حاصل اص رسات هعلك دس َّا سا ًام تشد کِ ّش کذام اص ایي دستِّا تأثیشات
صیادی سٍی ًتایح آصهایص خَاٌّذ گزاضت .یک اتاق تویض دس هشحلِ اٍل هیتایست تِ دٍس اص آلَدگیّای حاصل اص رسات
هعلك دس َّا تاضذ سپس تا هالحظات هٌاسة هیتَاى اص آلَدگیّای ضیویایی کِ لاتل کٌتشل هحمك است خلَگیشی کشد.
رسات هعلك دس َّا اًَاع هختلف داسًذ کِ حذاالهکاى تایذ اص ٍسٍد آًْا تِ اتاق تویض خلَگیشی کشد.
راههاي آلوده شدن محیط کار و آزمایشگاه:
ٍ )1سٍد رسات هعلك دس َّا اص هحیظ خاسج تِ هحیظ آصهایطگاُ
 )2تَلیذ رسات هعلك تَسظ لثاس افشاد
 )3آلَدگی حاصل اص دیَاسُّا ،سمف ،کف ٍ ٍسایل هَخَد دس آصهایطگاُ
ً )4طت گاصّای هَخَد دس آصهایطگاُ
خْت خلَگیشی اص ایي ًَع آلَدگیّا هیتایست فضای اتاق تویض هذام تَسظ فیلتشّای ) (Hepa filterتَْیِ ضًَذ.
دیَاسُّای یک اتاق تویض ًیض تایذ اص خٌسی ساختِ ضذُ تاضٌذ کِ تَلیذ ّیچگًَِ آلَدگی سا سثة ًطًَذ .اتاق تویض هَسد
ًظش ها هیتایست اص ًظش استاًذاسد ضشایظ خاصی داضتِ تاضذ کِ تِ ضشح صیش است:
 )1هکاى تایذ خَاتگَی دستگاُ ّا ٍ تدْیضات آصهایطگاُ چِ اص ًظش فضا ٍ چِ اص ًظش ٍصى تاضذ.
 )2تا تَخِ تِ ٍصى ًسثتا صیاد دستگاٍُ ،سٍد ٍ خشٍج دستگاُّا تِ ساحتی صَست گیشد .
 )4سمف اتاق هَسد ًیاص تایذ خْت ًصة سیستنّای تَْیِ داسای استفاع تلٌذ تاضذ کِ اص ضشٍسیتّای ایي اتاق است.
 )5اتاق تویض تایذ دٍس اص کالسّای آهَصضی ٍ سفت ٍ آهذّای صیاد تاضذ کِ دس اثش تشٍص اتفالات غیشهٌتظشُ کوتشیي
خساست سا داضتِ تاضذ.
 )6لاتلیت تمسین فضای آصهایطگاُ تِ تخصّای هختلف هاًٌذ اتاق گاص ،اتاق فَقالعادُ تویض ،اتاق تعَیض لثاس ،اتاق
لیتَگشافی ٍ  ....سا داضتِ تاضذ.

