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وبضثطز ٍ ٌبهِ ولوبت ترصصی زض هجحث اؾتطیلیعاؾیَى ـگبّقوبضُ زض ایي 

 .قًَسثِ اذتصبض هطٍض هی پطاوؿیسّیسضٍغى ٍ زؾتگبُ اؾتطیالیعض پالؾوب

  

یب ( VH2O2 یب Vapor Hydrogen Peroxide: VHP)ثربض پطاوؿیس ّیسضٍغى 

 :Vapor-Phase Hydrogen Peroxide)ّوبى پطاوؿیسّیسضٍغى زض حبلت ثربض 

VPHP ) زض قطایط فكبض اتوؿفط، ثطای ضسػفًَی ٍ اؾتطیلیعاؾیَى زض

زض هطاوع زضهبًی، اظ ثربض پطاوؿیسّیسضٍغى ّوطاُ ثب . صٌؼت وبضثطز زاضز

یلیعاؾیَى زهبی پبییي ذال زض اؾتطیالیعض ثطای فطآیٌس اؾتطفبظ پیف

زض همبیؿِ ثب فطآیٌسّبی اؾتطیلیعاؾیَى هَخَز هبًٌس ثربض . قَزاؾتفبزُ هی

وبضگیطی ثربض آة ثب زهبی ثبال، گبظ اتیلي اوؿبیس ٍ حطاضت ذكه، ثِ

ّبی ایي ضٍـ اظ هعیت. قَزپطاوؿیسّیسضٍغى ضٍـ خسیسی هحؿَة هی

 : زتَاى ثِ ایي هَاضز اقبضُ وطاؾتطیلیعاؾیَى هی

  ثربض پطاوؿیسّیسضٍغى(H2O2 ) ٍ زض قطایط هٌبؾت ثِ آؾبًی

  .قَزتدعیِ هی( H2O)ٍ آة ( O2)ثِ ؾطػت ثِ اوؿیػى 

VHP 
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 ثِ آؾبًی ٍ ثب ّعیٌِ ون هوىي  تَلیس پطاوؿیسّیسضٍغى هبیغ

 .اؾت

  ایي هـبزُ هطوت زض قـطایط زهـبیی ٍ ضطـَثـتی هرتلفی لبثل

 .وبضگیطی اؾتثِ

 ًگْساقتي ایي تطویت زض فكبضی هتفبٍت  تَاى ثسٍى ًیبظ ثِهی

ثطای ًوًَِ زض گٌسظزایی . اظ فكبض اتوؿفط، اظ آى اؾتفبزُ وطز

اؾتفبزُ  زض فكبض اتوؿفط تَاى اظ پطاوؿیسّیسضٍغىّب هیاتبق

 .وطز

تَاى ایي هَاضز اؾتفبزُ اظ پطاوؿیسّیسضٍغى هی ٍ هكىالت ّباظ هحسٍزیت

 :ضا ًبم ثطز

 َقَز ًتَاى اظ لعی ثبػث هیًبؾبظگبضی ثب هَاز ؾل

پطاوؿیسّیسضٍغى ثطای اؾتطیل وطزى ایي گًَِ هَاز اؾتفبزُ 

زض ضوي زض ؾبذت اًسیىبتَض ثیَلَغیه هرصَل ایي . وطز

تَاى اظ هَاز ؾلَلعی اؾتفبزُ ًَع فطآیٌس اؾتطیلیعاؾیَى، ًوی

ثٌسی ٍؾبیل ثِ هٌظَض اًدبم اؾتطیلیعاؾیَى  ًیع زض ثؿتِ .وطز

ّبی یىی اظ ضٍـ زض حبل حبضط. وبغص اؾتفبزُ وطزتَاى اظ ًوی

خٌؽ هرصَصی ثب  ثٌسی ثطای ایي ًَع فطآیٌس، اؾتفبزُ اظثؿتِ

ذبل وِ یه ثطًس  اؾتثِ خبی وبغص ( Tyvek)ًبم تبیَن 
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اؾت وِ وبضثطزّبی هرتلفی  Dupontؾبذت ووپبًی اهطیىبیی 

 .ًَبگَى زاضززض صٌبیغ گ

 زض قطایط زهبیی ٍ ضطَثت  اظ آى خبیی وِ اظ پطاوؿیسّیسضٍغى

ثطای تَاى اؾتفبزُ وطز، هدوَػِ قطایط اؾتبًساضزی هرتلفی هی

قسُ ثطای ایي تؼییي همبٍهت اًسیىبتَضّبی ثیَلَغیه ؾبذتِ

 .ًَع فطآیٌس ٍخَز ًساضز

  توبؼ پَؾت ٍ هربط ثب هبزُ پطاوؿیسّیسضٍغى ثبػث تحطیه

 .قَزّب هیآى

 
هَضز اًسیىبتَض ثیَلَغیه هرصَل یه ًىتِ خبلت ٍ هتفبٍت زض 

پطاوؿیسّیسضٍغى ثربض ایي اؾت وِ همبٍهت اؾپَضّب ًؿجت هؿتمین ثب 

یؼٌی ّطچِ خوؼیت اؾپَضّب ووتط ثبقس، همبٍهت . ّب زاضزخوؼیت آى

(. هَضز ثحث اؾت Resistanceزلت وٌیس )اًسیىبتَض ثیَلَغیه ووتط اؾت 

زّس ٍ والٍ ثربض ضخ ًویایي پسیسُ زض اؾتطیالیعضّبی زیگط هبًٌس اتَ

زلیل ایي پسیسُ ایي اؾت وِ خوؼیت . همبٍهت اضتجبطی ثب خوؼیت ًساضز
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وٌس ٍ ّب ضا ثب یىسیگط ون هیووتط اؾپَضّب، فكطزگی خوؼیت ٍ توبؼ آى

ظهبى . قَززؾتطؾی هؿتمین ثربض پطاوؿیسّیسضٍغى ثِ اؾپَضّب ثیكتط هی

. وٌساؾپَضّب ضا ثیكتط هیتط اهىبى زؾتطؾی پطاوؿیسّیسضٍغى ثِ طَالًی

 ایدبز .وٌسٍخَز فبظّبی ذال، ًفَش ثربض پطاوؿیسّیسضٍغى ضا ثیكتط هی

 .زض ازاهِ ثجیٌینوٌس؟ چگًَِ ووه هیپالؾوب چطَض؟ 

 

تَاى اظ آى ثطای ای ًیؿت وِ هیتٌْب هبزُ پطاوؿیس ّیسضٍغى

اؾتطیلیعاؾیَى ثِ ضٍـ پالؾوب اؾتفبزُ وطز، گطچِ  زض حبل حبضط زض 

پالؾوب . قَزاظ ایي هبزُ اؾتفبزُ هیهَخَز، ثیكتط  تدبضی اؾتطیالیعضّبی

قسُ اؾت ٍ گبظ یب ثربض یًَیعُ( خبهس، هبیغ، گبظ، پالؾوب)حبلت چْبضم هبزُ 

ّب ٍ یَى. تَاًس ثب هٌبثغ هرتلفی ایدبز قسُ ثبقساؾت وِ ایي یًَیعاؾیَى هی

یب  ّب ٍلتی زض حبلت تحطیه قسُ ّؿتٌس، ثب ؾبطغ وطزى فَتَىهَلىَل

گبظ . زٌّسثطذَضز ثب شضات زیگط یب ؾطَح، اًطغی ذَز ضا اظ زؾت هی

ّبی ضٍی ؾطَح ثب هیىطٍاضگبًیؿنهبزُ اؾتطیل وٌٌسُ قسُ یًَیعُ

(Surfaces )ّب ضا اظ ثیي ؿنـىطٍاضگبًیوٌس ٍ آى هیٍؾبیل توبؼ پیسا هی

پالؾوب،  فطآیٌس اؾتطیلیعاؾیَى لعٍهب ًیبظی ثِ پالؾوب ًساضز، اهب ثب. ثطزهی

قَز ٍ ّوچٌیي ثطای حصف فؼبلیت اؾپَضوكی پطاوؿیسّیسضٍغى ثْتط هی

تَاى اظ ّبی پطاوؿیسّیسضٍغى ثط ضٍی ٍؾبیل اؾتطیل قسُ هیهبًسُثبلی

Plasma 
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كتط ّن اقبضُ قس، ایي یىی اظ ـَض وِ پیـطّوبى. پالؾوب اؾتفبزُ وطز

 تَاًس زض قطایط هٌبؾت ثِّبی پطاوؿیسّیسضٍغى اؾت وِ هیهعیت

یىی اظ ًوطات هٌفی یه اؾتطیالیعض گبظ اتیلي . ذطط ثكىٌسّبی ثیتطویت

بل وِ ثب ـي حـت وِ ثب ایـَازّی اؾـی ثطای ّـیي ظهبى طَالًـبیس، ّوـاوؿ

ظهبى آى ووتط قسُ اؾت، ٍلی ٌَّظ ظهبًی ( هىف)وبضگیطی زهب ٍ ذال ثِ

ٍؾبیل ٍ ّبی اتیلي اوؿبیس اظ ضٍی هبًسُطَالًی ثطای ذبضج وطزى ثبلی

گطچِ ًوطُ هثجت اؾتطیالیعض گبظ اتیلي اوؿبیس زض ًفَش، . ّب الظم اؾتلَهي

 .ّوچٌبى ثطلطاض اؾت

 

تٌْبیی لبزض ثِ اًدبم ٍظیفِ ذَز زض گطچِ پطاوؿیسّیسضٍغى ثِ 

اؾتطیلیعاؾیَى ثَزُ اؾت، اهب ذال ٍ پالؾوب ثِ ووه آى آهسًس تب ایي 

یه زؾتگبُ  ػولىطزضٍـ زض حبل حبضط . ٍظیفِ ثْتط اًدبم قَز

اؾتطیالیعض پالؾوب پطاوؿیسّیسضٍغى وِ هدْع ثِ پوپ ذال ًیع ّؿت، 

 :قَزهی هطاحل یب فبظّبقبهل ایي 

 ُقًَس تب ظهبًی قسُ گطم هیتب زهبی تٌظین زؾتگبُ ّبیزیَاض

ّبی چوجط قًَس، زهبی زیَاضُبیل زض چوجط لطاض زازُ هیـوِ ٍؾ

ًؿجت ثِ ٍؾبیل زاذل آى ثبالتط ثبقس ٍ زض ظهبى تعضیك 

Plasma Sterilizer 
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سضٍغى ثِ ؾوت ٍؾبیل ـپطاوؿیسّیسضٍغى، توبیل پطاوؿیسّی

 .ّبی چوجطثبقس تب ثِ ؾوت زیَاضُ

 تِ ـقًَس ٍ زضة آى ثؿبُ لطاض زازُ هیٍؾبیل زض چوجط زؾتگ

ثؿتِ )قَز گبُ تَؾط وبضثط آغبظ هیـِ وبض زؾتـَز ٍ چطذـقهی

ثِ ًَع ططاحی زؾتگبُ هوىي اؾت پؽ اظ آغبظ چطذِ 

 (.ّبی زؾتگبُ گطم قًَساؾتطیلیعاؾیَى زیَاضُ

 قَز ٍ قطایط ذال َّای زاذل چوجط ثب ووه پوپ ذال ترلیِ هی

 . قَزثطلطاض هی

 ثِ زاذل چوجط تعضیك ( هثال ثِ قىل ثربض)ؿیسّیسضٍغى پطاو

گطم زض ّط لیتط حدن ٌّسؾی هیلی 2/0هثال حسٍز )قَز هی

چوجط؛ زض اثط ٍضٍز پطاوؿیسّیسضٍغى ثِ زاذل چوجط، فكبض 

 (.ضٍززاذل چوجط ثبال هی

 گیطًسٍؾبیل زض توبؼ ثب پطاوؿیسّیسضٍغى لطاض هی. 

 قَزؾوب اخطا هی، فبظ پالتوبؼ پؽ اظ طی ظهبى الظم. 

  ثب  ثطای اؾتطیلیعاؾیَى، چوجط زٍثبضُپؽ اظ طی ظهبى الظم

ثط اؾبؼ ططاحی زؾتگبُ هوىي )قَز ترلیِ هیووه پوپ ذال 

 (.تىطاض قَزاؾت فبظ تعضیك پطاوؿیسّیسضٍغى ٍ پالؾوب زٍثبض 

 ضٍز ٍ ثِ ثبال هی ی فیلتطقسُؾپؽ فكبض زاذل چوجط ثب ٍضٍز َّا

 .ضؾسفكبض اتوؿفط هی
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 بضج ـبیل ذـَز ٍ ٍؾـقبظ هیـط ثـط وبضثــتگبُ تَؾـزضة زؾ

 .گطزًسهی

زؾتگبُ اؾتطیالیعض، ( چوجط)پالؾوب زض یه هحفظِ ثب تَخِ ثِ ضٍـ ایدبز 

یؼٌی هثال ًتَاى ٍؾبیل ضا ثِ . هوىي اؾت حدن لبثل اؾتفبزُ هحسٍز قَز

زاًین وِ حدن ٍ اًساظُ چوجط هی. ّبی چوجط یب وف آى توبؼ زاززیَاضُ

(Chamber Size )هثال ) آیس اظ ططیك هحبؾجِ ٌّسؾی ثِ زؾت هی

ٍ حدن لبثل ( ػوك چوجط×پیػسز ×قؼبعاضتفبع یب هدصٍض ×ػطض×ػوك

وِ ّویكِ ثطاثط یب ووتط اظ حدن ٌّسؾی آى ( Load Capacity)اؾتفبزُ آى 

ل تؼییي ـٌف ٍؾبیـگبُ زض چیـّبی ؾبظًسُ زؾتاؾت، ثب تَخِ ثِ تَصیِ

 .قَزهی

تَاًس ّن زض ّوبى هحل تَلیس اؾتفبزُ اظ پالؾوب ثطای اؾتطیلیعاؾیَى هی

ذبضج اظ چوجط تَلیس پالؾوب زیگط، هثال پالؾوب ثبقس، ٍ ّن زض هحلی 

طز ٍ اظ آى ـب وـخدبزقسُ ضا خبثِـوبی ایـَاى پالؾـتیؼٌی هی. اؾتطیالیعض

تَاى گفت وسام ضٍـ زض ول ثْتط اؾت، وبضثط ثط ًوی. طزـفبزُ وـاؾت

ّب ٍ تَاًس یىی ضا اًتربة وٌس، چطاوِ ّط یه هعیتبؼ ًیبظ ذَز هیـاؾ

ضٍـ ایدبز پالؾوب ذبضج . ثطقوطز تَاىهؼبیجی زاضز وِ ثِ طَض ذالصِ هی

 :زاضزًؿجت ثِ ضٍـ زیگط ایي هؼبیت ضا  حسالل اظ هحل اؾتطیلیعاؾیَى
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  ُتطیلیعاؾیَى زض هحل اؾ( قبضغقسُ)تؼساز اخعای ثبضزاضقس

 .ووتط ذَاّس ثَز

  زض قطایط ثطاثط، ظهبى ثیكتطی ثطای اًدبم اؾتطیلیعاؾیَى ًیبظ

 .زاضز

ّب ضا ایي هعیت حسالل ضٍـ ایدبز پالؾوب ذبضج اظ هحل اؾتطیلیعاؾیَى

 :زاضزًؿجت ثِ ضٍـ زیگط 

 زّس، چطا وِ ایدبز تغییط زهب زض هحل اؾتطیلیعاؾیَى ضخ ًوی

ایدبز پالؾوب زض هحل . پالؾوب زض خبی زیگطی ثَزُ اؾت

 .تَاًس زهب ضا ثبال ثجطزاؾتفبزُ هی

 زّسل اؾتطیلیعاؾیَى ضخ ًویـل هحـبیل زاذـط زهب زض ٍؾـتغیی .

 تَاًس حطاضت زض ٍؾبیلایدبز پالؾوب زض هحل اؾتفبزُ هی

 .الىتطیه ایدبز وٌسغیطزی

  تغییطی زض ؾطَح ٍؾبیلی وِ لطاض اؾت اؾتطیل قًَس ایدبز

قسُ لطاضزازُتَاًس ؾطَح ٍؾبیل ایدبز پالؾوب هی. قَزًوی

 .زاذل هحل ایدبز پالؾوب ضا تغییط زّس

ّبی اظ آى خبیی وِ فطآیٌس اؾتطیلیعاؾیَى ثِ ووه پالؾوب خعٍ ضٍـ

زض حدن ون ایي خسیس اؾت، ًىبت ثیكتطی ثطای ثحث زاضز وِ 

  .ّب ثپطزاظینگبٌّبهِ ًتَاًؿتین ثِ توبم آى
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  مشاهدهمشاهده

اظ ضٍی اًسیىبتَض قیویبیی وِ ثطای آظهَى اؾتطیالیعض پالؾوب پطاوؿیس 

 .وٌیس، غلظت الظم پطاوؿیسّیسضٍغى ضا ثرَاًیسّیسضٍغى ذَز اؾتفبزُ هی

  اندیشهاندیشه

چطا زیؿه آلَزُ ثِ اؾپَض غئَثبؾیلَؼ اؾتئبضٍتطهَفیلَؼ زض ثِ ًظط قوب 

 ؟ ثبقساظ خٌؽ فلع هوىي اؾت اًسیىبتَض ثیَلَغیه پطاوؿیسّیسضٍغى یه 

  شماره بعدیشماره بعدی

ّب ٍ ثبیگبًی ًتبیح طٍضی ثط ضٍـ ضزیبثی ٍؾبیل ٍ پهزض قوبضُ ثؼسی ه

اؾبؼ وٌتطل ویفیت ٍ هًَیتَضیٌگ زض ثرف اؾتطیلیعاؾیَى هطوعی ثط 

 . اؾتبًساضز ٍ العاهبت ذَاّین زاقت
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پیشنهاد پاسخ به بخش انذیشه، برای دریافت منابع، طرح ایراد و پرسش، 

ها با این برای بررسی موضوعات مورد عالقه شما و موارد مرتبط با گاهنامه

 news@marsimex.com    :آدرس ایمیل مکاتبه کنیذ

با فرمت  های پیشینو آرشـیو شماره نامهـگاهـکی این نسخه الکترونی

pdf قابل دسترسی هستنذشرکت سایت در بخش دانلود وب. 

فرد های بعذی گاهنامه به اطالع در صورتی که تمـایل داریذ انتشار شماره

یا ( news@marsimex.comبه آدرس )برسذ، برای ما ایـمیل  جذیذی

ارسال کنیذ و یا با ما از طریق ( 16100112120به شماره )اس اماس

  .تلفن تماس بگیریذ

  مـان آرتـــــــــــــــا سالمـــــــــــــــتمـان آرتـــــــــــــــا سالمـــــــــــــــت

8طبقه  394تهران خ شریعتی باالتر از بهارشیراز پ   

120-88018184تلفکــــــــــــــس   

ii nn ff oo @@ mm aa rr ss ii mm ee xx .. cc oo mm   

wwwwww..mmaarrssiimmeexx..ccoomm  
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