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کننده ت مرتبط با روش عملکرد پاكنکا ،گاهنامهشماره در این 

   .دشومرور میدر مراکز درمانی  اولتراسونیک 

  

  

پزشکی، گاهی زدایی یا تمیزکردن ابزار پزشکی و دنداندر زمان آلودگی

هایی از ابزار و وسایل از دسترس برس شستشو یا حوصله پرسنل قسمت

و داراي قابلیت  خارج است یا حتی ممکن است ابزاري با کیفیت جنس مطلوب

، زیبایی رخ خود را در اثر مرور زمان از دست داده باشد؛ پاك بازیابی جال

گرچه . ها استمشکلکننده اولتراسونیک بهترین گزینه براي حل این قبیل 

هاي تجاري تولیدشده این نوع دستگاه در زمان نگارش این بیشتر نمونه

گاه ـگاهنامه قابلیت انجام یک سیکل کامل شستشو به مانند یک دست

Thermal Washer Disinfector  را ندارند و ابزار را در انتهاي سیکل کاري

باید گفت در جداکردن  دهند، اماشده تحویل کاربر میدر محیطی آلوده ،خود

کارایی باالتري نسبت به دستگاه  Ultrasonic Cleanerاز ابزار، ریز آلودگی 

Thermal Washer Disinfector وع ـن نـرقیب بودن ایبا توجه به بی. دارد

آید در تمام مراکز درمانی از چنین کنندگی، الزم به نظر میآوري پاكنـف

  .و خودکار خود بهره ببرند سیستمی نیز در کنار شستشوي دستی

Ultrasonic Cleaners 
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ها یابی توسط خفاشمکان چونپدیده اولتراسوند یا فراصوت کاربردهاي مختلفی 

در ها و شکستن سنگ در طبیعت، موارد تشخیصی در زمان پیش از تولد نوزاد

 19گرچه در اواخر قرن . دادن در صنعت داردو بازرسی مواد و جوش، پزشکی

میالدي بود که  1960هاي با این پدیده آشنا بودند اما پس از سالمیالدي 

ها با استفاده تمیزکردن یا جداکردن آلودگی. تمیزکردن با اولتراسونیک تجاري شد

سازي، طال و جواهرآالت، الکترونیک و از اولتراسوند، در کارهایی چون ساعت

  . کارهایی مشابه کاربرد دارد

را معموال فراصوت یا اولتراسوند  توانایی انسان در شنیدن بازه فرکانسی باالتر از

فرکانس را با واحد (باشد کیلوهرتز تا چندمگا هرتز می 18نامند که از حدود می

یک هرتز یعنی . فیزیکدان آلمانی گرفته شده استشناسند که از نام می Hzهرتز 

ز این را ـرتکیلوه18پس . شودک ثانیه تکرار میـیهر یک رخداد یا سیکل، در 

قوانین علم صوت ). شودبار تکرار می 18000رساند که آن رخداد در هر ثانیه، یـم

سرعت انتشار موج نیز برابر سرعت . همواره براي اولتراسوند هم صادق است

و همواره در بند ماده است و توان ایجاد تابش  انتشار صوت در آن ماده واسطه است

کیلوهرتز ممکن است  40تا  20گوش انسان البته در فرکانس حدود  .از خود ندارد

را موج آسیب ببیند، ممکن است قادر باشد آن را ثبت کند اما مغز توان پردازش آن 

رسد، کننده اولتراسونیک به گوش میصداي هیس مانندي که توسط پاك. ندارد

Ultrasound 
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ن است صدایی ممک دارد که) ایجاد حباب با فشار منفی(سازي نشان از حفره

  ). سازي توضیح داده خواهد شددرباره حفره(آزاردهنده باشد 

  

  

  

 
 
 
 

اي است که یک شکل انرژي را ، وسیله)Transducer(یک مبدل یا ترانسدیوسر 

کننده اولتراسونیک هم مبدلی در دستگاه پاك. به شکل دیگر انرژي تبدیل کند

موج فرکانس . کندبا فرکانس باال را به موج مکانیکی تبدیل میوجود دارد که موج 

  . شودباال توسط ژنراتور یا مولد داخل دستگاه تولید می

  

  

  

مواد . شونداین مبدل معموال با استفاده از مواد پیزوالکتریک ساخته می

در . پیزوالکتریک قادر به تبدیل سیگنال الکتریکی به مکانیکی و برعکس هستند

  . کننده اولتراسونیک ممکن است یک یا چند مبدل استفاده شوداكیک پ

Components 
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کننده اولتراسونیک، موج طور که اشاره شد، مبدل موجود در دستگاه پاكهمان

. کنددیل میـیکی تبـموج مکانکند و آن را به الکتریکی با فرکانس باال را دریافت می

اال ـرکانس بـور فـراتـا ژنـولد یـتولید موج فرکانس باال از برق ورودي به عهده م

)HF generator (است .  

وده ـزار آلـامواج مکانیکی تولیدشده، از طریق مایع داخل دستگاه، خود را به اب

تواند آب یا هر این مایع می. نامیممی Mediumاین مایع را واسط یا . رسانندمی

یک محفظه فلزي . محلول مناسب دیگر باشد که به تمیزکردن ابزار آلوده کمک کند

  . دهدنیز این مایع واسط و ابزار را در خود جاي می

این . شوندقرار داده مییا مخزن ابزار آلوده با استفاده از یک سبد داخل محفظه 

نامند می Bathزار آلوده است را ایع واسط و ابـکه شامل میا تانک یا مخزن محفظه 

. شودکه به معناي مایع و یا ظرف آن است که دماي آن معموال ثابت نگه داشته می

  . گیرندبه کار می Bathبرخی نیز لفظ حمام را در ترجمه واژه 

یا محلول  کردن مایع واسطنیز براي گرم الکتریکی کننده یا هیتریک گرم

دما براي افزایش کارایی عملکرد مایع در . شودمیدر دستگاه تعبیه  تمیزکننده

البته ممکن است در برخی . شوداستفاده میسازي هو افزایش امکان حفرتمیزکردن 

  .کردن وجود نداشته باشدها امکان گرممدل

کننده اولتراسونیک این موارد که مرور شد، موارد الزامی و اساسی در یک پاك

  . شوندهستند و در ادامه برخی لوازم اضافی مرور می
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باشد  drain tapیا  داراي یک شیر تخلیه تواندکننده اولتراسونیک میگاه پاكدست

اگر اندازه دستگاه . که امکان خالی کردن مایع داخل آن را به راحتی فراهم کند

اگر در یک دستگاه این قطعه . بزرگ باشد، وجود این امکان ضروري خواهد بود

دستگاه را بلند کرد و آن باید وجود نداشته باشد، براي خالی کردن مایع داخل آن، 

  .را خالی کرد

کننده اولتراسونیک، بهتر است از سبد یا براي قراردادن ابزار آلوده در پاك

basket هم از ابزار در زمان گذاشتن و برداشتن محافظت  ،این سبد. استفاده شود

مبدلی البته . دهدتیز را کاهش میکند و هم امکان آسیب کاربر توسط ابزار نوكمی

از آسیب به دلیل برخورد فیزیکی با ابزار در که در کف محفظه تعبیه شده است نیز 

جنس این سبد باید طوري باشد که انتقال امواج اولتراسونیک به . امان خواهد بود

چسبیدن ابزار و وسایل به سبد نباشد،  راگاز طرف دیگر، . ابزار آلوده را مختل نکند

در معرض محلول و امواج به درستی از وسیله شود آن قسمت کف مخزن، باعث می

هاي مختلفی بر اساس شکل و اندازه تواند شکلسبد می. اولتراسونیک قرار نگیرد

  .ابزار و وسایل داشته باشد
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شود تا از در باالي دستگاه بر باالي مایع و ابزار آلوده قرار داده می Lidدرب یا 

جلوگیري شود و قطرات میعان ایجادشده به به محیط انتشار آلودگی از سطح مایع 

تواند رسیده از دستگاه را هم میاین درب صداي به گوش. داخل مایع برگردند

   .کاهش دهد

  

  

  

  

ظروف خاص قراردادن ابزار آلوده در دستگاه هم ممکن است جزو لوازم جانبی 

یا خاص کاربرد داشته  ه براي ابزار ریزکننده اولتراسونیک باشند کدستگاه پاك

هاي شیمیایی قوي که امکان آسیب به چنین براي استفاده از محلولباشند و هم

وسایل و ابزار خاص را درون به این ترتیب که آن . محفظه اصلی دستگاه را دارند

صوص را درون آن ول مخـلند و محدهیـرار مـق) Beaker(شر ـیه بـآن ظرف شب

واهد داشت و به ـماس نخـبا مخزن دستگاه تبه این ترتیب محلول قوي . ریزندمی

  . زندآن آسیبی نمی
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گرچه کارایی این حالت غیرمستقیم، نسبت به حالت قرار دادن در سبد معمول 

هاي دستگاه کمتر خواهد بود، اما براي حفاظت از ابزار خاص یا استفاده از محلول

  .خاص کاربرد دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ک محفظه ـکه یتند ـظه هسـفـند محـاولتراسونیک داراي چهاي برخی دستگاه

ها و برخی از آنکردن را انجام دهد کار آبکشی و یکی فرآیند خشک دتوانمی

هاي کنندهپاك. قابلیت اتصال کاري با دستگاه شستشوي خودکار را نیز دارند

قطعات و ممکن است داراي مورد استفاده است، در صنایع  کهاولتراسونیک بزرگتر 

  . هاي دیگري نیز باشند که از بحث این گاهنامه خارج استمکانیسم
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کننده اولتراسونیک براي جداکردن آلودگی از از امواج اولتراسونیک در پاك

کنیم تا هم از ابزار و هم از پرسنل محافظت بیشتري وجود داشته وسایل استفاده می

پاکسازي و شستشوي ابتدایی معمول بر روي وسایل انجام البته الزم است ابتدا . باشد

شود و سپس از اولتراسونیک استفاده شود تا آنچه بر روي وسایل باقی مانده است و 

در پایان سیکل دستگاه . از دسترس و حوصله پرسنل خارج است را جدا کند

ایل اولتراسونیک، اگر دستگاه از نوعی نیست که خودش آبکشی نهایی بر روي وس

ممکن است بعد از . انجام دهد، حتما باید وسایل با آب مناسب آبکشی نهایی شوند

ا ـار یـودکـتشوي خـگاه شسـل دستـل در داخـایـیک، وسـونـتراسـانجام اول

Thermal Washer Disinfector اما باید دقت کرد اگر قرار داده شوند یا نشوند ،

شوند، آبکشی پس از پایان میحتی در دستگاه شستشوي خودکار قرار داده 

  . اولتراسونیک باید انجام شود

کردن موج اولتراسونیک در مایع داخل دستگاه اولتراسونیک، باعث ایجاد روانه

یا  Cavitationاین پدیده . شود که اساس پاك کردن خواهند بودهایی میحباب

نفی در داخل شوند داراي فشار مهایی که ایجاد میسازي نام دارد، حبابحفره

هایی که توسط مثال کف حباب(ترکند شوند یا به داخل میهستند و به داخل جمع می

داخل  ها بهترکیدن این حباب). ترکندشوند، از داخل به بیرون میایجاد میصابون 

شود و انرژي حاصل خودشان، در زمان رسیدن به سطوح وسایل با سرعت انجام می

HOW 
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در طی فشار منفی موج صوتی، حباب . شودگی میاز این باعث جداشدن آلود

شدن فشار موج به فشار اتمسفر، کند و با نزدیکفشارمنفی آغاز به شکل گرفتن می

  .کندن به درون خود میسازي شده آغاز به جمع شدحباب فشار منفی یا حفره

  

  

  

  

  

  
  

جاد ـري ایـتزرگـاي بـهحبابد، ـر باشـتهرچه فرکانس اولتراسونیک پایین 

. تر در داخل وسایل دارندتر، قدرت بیشتر اما نفوذ کمهاي بزرگحباب. شوندمی

 شوند که نفوذ بیشتريتري تولید میهاي کوچکحبابهرچه فرکانس باالتر باشد، 

از هر دو  اگر دستگاه بتواند در کار خود. دهندتري انجام میدارند و پاکسازي دقیق

پس این . و باال استفاده کند، پاکسازي موثرتري انجام خواهد داد بازه فرکانس پایین

  . شودسازي به عنوان عامل مکانیکی تمیزکردن در نظر گرفته میحباب
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اثر مکانیکی اولتراسونیک، مزیتی که دارد این است که به شکل مستمر محلول 

اي یعنی هیچ نقطه. رساندتر را به نقاط سطحی که در حال تمیزشدن است میتازه

شده فقط در آن جا تجمع داشته باشد، محلولی که وجود ندارد که محلول اشباع

از طرف دیگر اگر در مقیاس کوچک . کارایی الزم در تمیزکردن بیشتر ندارد

بررسی کنیم، دسترسی اولتراسونیک حتی نسبت به موهاي برس در سطوحی که 

  . کامال صاف نیستند بیشتر و کاراتر است

  

  

  

  

  

  

  

  : ت کهدر تمیزکردن، در بیشتر مواقع نیاز اس

  زمانی که یک آلودگی قابل حل کردن باشد(آلودگی حل شود( 

 زمانی که آلودگی قابل حل کردن نباشد(جا و جایگزین شود آلودگی جابه( 

 در صورتی که ذرات آلودگی نامحلول ( جا شودآلودگی هم حل و هم جابه

 )شدنی مانند روغن نگه داشته شده باشدتوسط یک ماده حل
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جا ابهشدن و جهاي ممکن، اثر مکانیکی اولتراسونیک به حلمثالدر تمام این 

همان ویژگی اولتراسونیک در رسیدن . دهدکردن آلودگی سرعت بیشتري می

  . شود محلول خود را بهتر به نقاط آلوده سطوح برساندکاراتر به نقاط، باعث می

 
 
 
 

 ایمنی توجه کافی داشته کننده اولتراسونیک به نکات الزم است کاربر پاك

داشتن . به درستی استفاده نماید) PPE(باشد و از تجهیزات محافظت فردي 

دار، ماسک جراحی و پوشش چشم و دستکش، پیشبند یا گان ضدآب آستین

 . شودصورت توصیه می

 کننده اولتراسونیک باید دقت داشت که ابزار پیش و پس از قراردادن در پاك

یا  ز اولتراسونیک صرفا براي جالدادن استفاده شودمگر ا(آلوده هستند 

در زمان قراردادن و برداشتن سبد، ). آبکشی هم باشد لدستگاه مجهز به سیک

زنند هاي سبد بیرون میتیزي که از سوراخکاربر باید مراقب باشد ابزار نوك

قراردادن درب دستگاه به منظور جلوگیري از انتقال . به دست آسیب نزنند

تگاه، دست را در مایع مخزن آن نباید در زمان کار دس. شودآلودگی توصیه می

براي . در زمان قراردادن و برداشتن سبد، دستگاه باید خاموش باشد. فرو برد

حفظ ایمنی، بهتر است زمانی ابزار و وسایل را از درون سبد برداشت که سبد 

 . کامال از دستگاه بیرون آورده شده است و کل سبد قابل مشاهده است

User 
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  توسط کاربر با توجه به  دستگاه مناسبنگهداري درست و همواره الزم است

 . انجام شود آنهاي سازنده توصیه

 تانک یا مخزن دستگاه اولتراسونیک قرار ندهید،  ابزار و وسایل را بر روي کف

 .این کار ممکن است به مبدل آسیب بزند و یا کف مخزن را خراش دهد

 ا ـریزید تـآن ن اه درون سبدـابزار و وسایل را بیش از توان عملیاتی دستگ

و هرچه شود توان نسبت به حجم تعریف می .کنندگی بهینه انجام شودپاك

از طرف دیگر اگر وسایل . حجم باالتر باشد، توان بیشتري مورد نیاز است

حتما به توصیه . داراي سطوح بیشتري هستند، انرژي بیشتري مورد نیاز است

و ظرفیت عملیاتی دستگاه باید کننده اولتراسونیک در مورد توان سازنده پاك

 . توجه کرد

 و بر اساس توصیه سازنده دستگاه  باید توجه داشتمایع درون مخزن  حبه سط

 . کردعمل 

 ها کامال با در زمان قراردادن ابزار و وسایل باید توجه کرد که تمام سطوح آن

وح مایع داخل مخزن تماس داشته باشند و جریان و حجم کافی از مایع در سط

آن  اي توصیه بر بازکردناگر سازنده ابزار یا وسیله. ها وجود داشته باشدآن

در زمان پاکسازي با اولتراسونیک کرده است، به توصیه سازنده توجه کنید تا 

 . تمام سطوح ابزار و وسیله در معرض مایع و اولتراسونیک قرار بگیرد

 اید دقت کرد که اگر از شود بدر انتخاب مایع واسط که درون مخزن ریخته می

شود، حتما مایعی باشد که به جداشدن آلودگی کمک کند و از آب استفاده نمی
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 pHاین مایع باید . چسبیدن دوباره آلودگی به ابزار و وسایل جلوگیري کند

انتخاب محلول بدون . برابر با توصیه سازنده دستگاه اولتراسونیک داشته باشد

. زنده، بدون شک به مخزن و مبدل آسیب میتوجه به توصیه سازنده دستگا

البته که انتخاب محلول باید با توجه به توصیه سازندگان وسایل و ابزارها نیز 

حساس هستند و عمر و کارایی خود را در  pHبرخی ابزارها و وسایل به . باشد

 . دهنداسب از دست میـنامن pHحلولی با ـسازي با مـصورت پاک

  هاي تمیزکردن هم مورد توجه است، سه عامل سایر روشهمان طور که در

 عاملهارمین چ. زمان، دما، و محلول در این روش پاکسازي تاثیرگذار هستند

 . خواهد بوداولتراسونیک سازي نیز همان حفره

  در تنظیم زمان سیکل اولتراسونیک، دماي سیکل، توان یا فرکانس مبدل، نوع و

دوز محلول، و حتی آبکشی پایانی، به توصیه سازندگان دستگاه اولتراسونیک، 

 .ر باید توجه کردمحلول، و ابزا

  ها توجه کردتثبیت پروتئینعدم در تنظیم دماي سیکل اولتراسونیک، باید به .

گراد انتخاب شود، این درجه سانتی 60به این معنا که اگر دماي باالیی مانند 

درجه 25اي مثال ـبت به دمــتري نسـدما گرچه در تمیزکردن کارایی به

موجود بر روي ابزار و وسایل تواند پروتئین میدماي باال گراد دارد، اما سانتی

. شودـام نـتر شود و به شکل بهینه انجرا تثبیت کند و فرآیند پاکسازي سخت

گیري در انتخاب دماي مناسب بر اساس مشاهده کاربر از وضعیت میمـتص

دماي باال بهتر است اگر امکان تثبیت پروتئین وجود دارد، . تواند باشدابزار می
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یک . گراد به کار گرفته شونددرجه سانتی 38 انتخاب نشود و دماهاي زیر

هاي اولتراسونیک معمولی همین است که در تمام کنندهنقطه ضعف در پاك

کنند و قادر به تعویض خودکار آن سیکل از یک آب یا محلول استفاده می

دستگاه شستشوي خودکار، در . وي خودکار نیستندشـهاي شستمانند دستگاه

کند تا استفاده می) Pre-wash(ولیه ابتدا از آب سرد براي آبکشی ادستگاه 

آب گرم براي شستشوي اصلی  پروتئین تثبیت نشود و در مرحله بعدي از

 .بردیبهره م

 سازي یا الزم است تا میزان حفرهCavitation  در به بیشترین میزان ممکن خود

در خالص سازي براي آب بیشترین مقدار حفره. مایع واسط یا محلول برسد

براي بیشتر . دهدگراد رخ میدرجه سانتی 71درجه فارنهایت یا  160دماي 

کان ـابد و امـیش میـرود، ویسکوزیته کاهکه دما باال می مایعات، زمانی

تعریف ویسکوزیته یا گرانروي در مایعات، (شود سازي بیشتر میرهـحف

عسلی که در یخچال قرار داده مثال . ها استشدن آنبرابر جاري رمقاومت د

شده است، نسبت به همان عسل زمانی که خارج از یخچال قرار دارد، مقاومت 

کندتر و  روغنی با ویسکوزیته باالتر، حرکت یا بیشتري به جاري شدن دارد؛

 ). تر داردنی با ویسکوزیته پایینغقوام بیشتري نسبت به رو

 و محدودیت با توجه  کننده اولتراسونیکبه توصیه سازنده دستگاه پاك با توجه

اي قابلیت تمیزشدن در به سازندگان وسایل باید دقت کرد هر وسیله

ابزار کروم پلیت شده در . دیب ببینک را ندارد و ممکن است آساولتراسونی
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 هاي مکانیکی موجود آسیباولتراسونیک ممکن است به دلیل وجود ارتعاش

وسایل داراي لنز و فیبر نوري و ابزارهاي برقی را فقط باید با تایید . ببینند

 . کننده اولتراسونیک قرار دادها در پاكسازنده آن

  در صورت نیاز به تمیزکردن وسایل لومنی، بهتر است از دستگاه اولتراسونیکی

 . اشدها باستفاده شود که داراي متعلقات الزم براي تمیزکردن بهینه لومن

  کننده پاكاگر ابزاري داراي سطح آسیب دیده است، نباید آن را در

اولتراسونیک قرار داد، چرا که اولتراسونیک ممکن است آسیب سطح آن را 

  .بیشتر کند

 کننده اولتراسونیک آن را خالی، شود پس از هربار استفاده از پاكتوصیه می

ی دستگاه در تمیزکردن ایآبکشی و خشک کرد تا آلودگی منتقل نشود و کار

 . سازي استفاده شودبهینه باشد و از توان کافی حفره

 شود، باید به اگر قرار است محلول داخل مخزن اولتراسونیک هر سیکل خالی ن

ي از یک محلول برااستفاده . سطح آن توجه کرد که سطح الزم را داشته باشد

 . محلول باشدآن تایید سازنده  ز یک سیکل، باید بابیش ا

  ،در برنامه نگهداري دستگاه، باید روش تمیزکردن سطوح داخلی و خارجی آن

 .  و توري یا صافی آن در صورت وجود، مکتوب شده باشد و اجرا شود

 کننده اولتراسونیکی در اختیار است که داراي فرآیند گاززدایی یا اگر پاك

Degassing توان از این امکان، پس از ریختن مایع یا محلول در است، می

مایع حل هاي هوا که در حباب گاززدایی،  فرآیند. استفاده کرد مخزن دستگاه
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توانند با تضعیف توان از عملکرد هاي هوا میحباب. کنداند را آزاد میشده

هاي فشار منفی که قرار است عمل پاکسازي را انجام دهند درست حباب

زمان گاززدایی در یک دستگاه با مخزن کوچک چند دقیقه  .جلوگیري کنند

هر زمان . یاز استاست و هرچه حجم مخزن باالتر باشد، زمان بیشتري مورد ن

که دیگر حبابی دیده نشد که به سطح مایع باال بیاید، گاززدایی انجام شده 

گاززدایی به شکل خودکار با گرم کردن محلول و انرژي اولتراسونیک . است

هم باید  سبد در مخزن دستگاه اولتراسونیک در زمان قراردادن. شودانجام می

انداخت، بلکه باید سبد را به آرامی مخزن نباید آن را به داخل  دقت کرد که

تواند انداختن سبد به داخل یا سریع قراردادن آن می. در دستگاه قرار داد

 . هواي بیشتري را به مایع برساند و حباب محلول در مایع افزایش یابد

 اسونیکی در اختیار است که داراي قابلیت کننده اولتراگر پاكSweep  ،است

جاروب . کارایی باالتري به دست آیدتوان از این امکان استفاده کرد تا می

کردن یا مدوله کردن فرکانس خروجی ژنراتور حول فرکانس مرکزي، از 

شود کند و از طرف دیگر باعث میآسیب به قطعات حساس جلوگیري می

به مانند ( ها تاثیر اولتراسونیک صفر باشدنباشند که در آ نقاطی وجود نداشته

و بازده او نسبت به  بردسخنرانی که لحن صداي خود را باال و پایین می

ساده آن که اگر ). تر استکند، باالکه با لحنی یکنواخت صحبت میخنرانی س

دستگاه شما داراي این قابلیت است، از آن استفاده کنید تا وضعیت 

 . تر و کاراتري قرار بگیرد، در وضعیت متعادلمحلولاولتراسونیک در 
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اولتراسونیک نیز روش اجرایی کننده همچون دیگر فرآیندها، براي کار با پاك

اي تطابق عملکرد پرسنل با خط مشی و روش شود و به شکل دورهمکتوب نوشته می

شود و نکات بهبود کار در صورت وجود به مستندات مکتوب اجرایی بررسی می

انتخاب و استفاده روش کار، این مستندات باید شامل نکات ایمنی، . گرددافزوده می

  . و نکات نگهداري از دستگاه باشدها، ا و زمان تعویض آنهدرست از محلول

. خص شده باشدـیز باید مشـتراسونیک نـکننده اولروش تصدیق عملکرد پاك

سازي استفاده توان از فویل نازك آلومینیومی براي بررسی وجود و توان حفرهمی

ش کرد، گرچه این روش به شکل دقیق تعریف شده و مستند نیست، اما در رو

براي این کار، باید . پاکسازي با اولتراسونیک، روشی قدیمی و پذیرفته شده است

تکه فویل آلومینیومی را به شکل عمود در مخزن قرار داد و دستگاه را با همان 

زاویه فویلی که عمودي قرار . اش به کار گرفتعملکرد همیشگیمحلول و شرایط 

پس از یک تا . یشه یک زاویه یکسان باشدداده شده است اهمیتی ندارد، اما باید هم

اگر . شودگویی از سوراخ یا گودي ایجاد میـچند دقیقه، بر روي فویل آلومینیومی، ال

دستگاه ایراد پیدا مایع سازي در این الگو طبق الگوي همیشگی دستگاه نباشد، حفره

در ایجاد شده است، دستگاه فویل که توسط الزم است از الگوي پس . کرده است

  . وضعیتی که کارکرد بهینه داشته است، مطلع بود

Assurance 
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سازي نیز توان از محصوالت تجاري موجود در بازار براي بررسی صحت حفرهمی

  . استفاده کرد که روش به کارگیري آن باید مطابق با توصیه سازنده آن باشد

توان با استفاده از اندیکاتورهایی که عمل تمیزکردن را در از طرف دیگر می

فاوتی ـهاي متورها شکلـاین اندیکات. جام دادـکنند پایش را اندستگاه بررسی می

ر و وسایل را همان شرایط آلودگی بر روي ابزا توانند داشته باشند، اما همگیمی

استفاده از این اندیکاتورها نیز باید بر اساس توصیه روش  .کنندسازي میشبیه

در صورتی که به همراه مدنظر داشت که این اندیکاتورها باید . ها باشدسازنده آن

در پایان سیکل آلوده اند، ابزار و وسایل آلوده در مخزن دستگاه قرار داده شده

  . شوندمحسوب می

ه توان پس از آبکشی پایانی، از نقاط دور از دسترس ابزار پیچیدچنین میهم

گیري کرد و با استفاده از محصوالت خوانش میزان آلودگی، وضعیت آلودگی نمونه

 . آن را بررسی کرد

 و پس از آبکشی گرچه این کار، بازرسی چشمی ابزار و وسایل را در پایان سیکل

 .بازرسی بهتر است با چشم مسلح انجام شود. کندمنتفی نمی
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  :کننده اولتراسونیک به این موارد توجه شودبهتر است در زمان خرید یک پاك

  هر محصول دیگري به سه عامل اصلی کیفیت، قیمت، و خرید به مانند

 خدمات توجه شود

 دستگاه در صورت وجود به مکتوب مستندات و آزمایشات  درخواست

 منظور اطمینان از کیفیت

 با قطعات به کاررفته در دستگاه مواد اولیه و  اطمینان از کیفیت مطلوب

 بررسی مستندات و ادعاهاي سازنده

  حجم مخزن دستگاه با توجه به حجم ابزار و وسایل و از طرف دیگرانتخاب 

 با توجه به بزرگترین ابزار و وسایل

  با ابزار و وسایل موردنظر شکل و اندازه سبدمطابقت 

 هاي خاص در صورت نیازبررسی سبدها یا ظرف 

  هایی مانند آپشنوجودDegassing ،Sweep موردنظر، و موارد خاص 

 با فضاي فیزیکی محل یا میز ت آنمطابقو ندازه کلی دستگاه توجه به ا 

 تخلیه مایع مخزن در صورت نیاز داشتن شیر  

 داشتن امکان آبکشی توسط خود دستگاه 

 داشتن امکان ضدعفونی حرارتی توسط خود دستگاه 

 شدهاطمینان از نویز صوتی و نویز الکتریکی کنترل  

Purchasing 
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مواره رو به تغییر و پیشرفت است، چرا که آوري تمیزکردن و پاکسازي هفن

یل ـین دلـبه هم. تـایع شده اسـهم در بسیاري از صنـوامل مـپاکسازي یکی از ع

آوري تمیزکردن و پاکسازي همواره براي تامین تمیزي الزم به چالش کشیده فن

آوري، استفاده از وسایل و مواد دوستدار هاي این فنیکی  دیگر از چالش. شودمی

  . محیط زیست است

لتراسونیک و دستگاه شستشوي کننده اوهایی چون پاكآورياستفاده از فن

خودکار، هم به پاکسازي بهتر کمک خواهد کرد و هم میزان نفرساعت کمتري 

توانند به دقت کار خود بیفزایند و به این شکل پرسنل می. شودصرف پاکسازي می

  . از زمان بیشتري براي سایر امور برخوردار باشند

  

 
 
 
 
 

  

    

Cleaning 
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  مشاهدهمشاهده

برخی اي به شکل دورهکنید، اولتراسونیک استفاده نمیکننده اگر از پاك

ها هاي دور از دسترس آنتر را بررسی کنید تا ببینید قسمتابزارهاي پیچیده

  . از نظر پاکیزگی چه وضعیتی دارد

  اندیشهاندیشه

بندي به نظر شما آیا بهتـر نیست پس از شستـشوي ابـزار و پیش از بسته

  بین و لوپ انجام شود؟با استفاده از ذره ها، بازرسی با چشم مسلح وآن

  شماره بعديشماره بعدي

 Manual Cleaningشستشوي دستی یا نکات در شماره بعدي مروري بر 

  .خواهیم داشتابزار 
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پیشنهاد پاسخ به بخش اندیشه، براي دریافت منابع، طرح ایراد و پرسش، 

ها با این گاهنامهبراي بررسی موضوعات مورد عالقه شما و موارد مرتبط با 

  news@marsimex.com    :آدرس ایمیل مکاتبه کنید

 pdfبا فرمت  هاي پیشینو آرشـیو شماره نامهـگاهـکی این نسخه الکترونی

  .قابل دسترسی هستندشرکت سایت در بخش دانلود وب

فرد هاي بعدي گاهنامه به اطالع در صورتی که تمـایل دارید انتشار شماره

یا ) news@marsimex.comبه آدرس (برسد، براي ما ایـمیل  جدیدي

ارسال کنید و یا با ما از طریق ) 021 88106063به شماره ( پیامک

    .تلفن تماس بگیرید

  سالمـــــــــــــــتسالمـــــــــــــــتمـــان آرتــــــــــــــــا مـــان آرتــــــــــــــــا 

  2واحد  411تر از بهارشیراز پ تهران خیابان شریعتی پایین

  021-88106063تلفکــــــــــــــس 

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

wwwwww..mmaarrssiimmeexx..ccoomm  
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  مـــان آرتــــــــــــــــا سالمـــــــــــــــتمـــان آرتــــــــــــــــا سالمـــــــــــــــت

  2واحد  411از بهارشیراز پ  ترتهران خیابان شریعتی پایین

  021-88106063تلفکــــــــــــــس 

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

wwwwww..mmaarrssiimmeexx..ccoomm  

 


