Testo
Örnek uygulama

testo DiSCmini ile nano aralıkta temiz
odalarda hava kalitesinin izlenmesi ve
partikül kaynaklarının belirlenmesi.

Dünyadaki en temiz odalar artık hastanelerde bulunmamak-

Eğer toz tanecikleri birbirine yakın birkaç iletkenle aynı

tadır. Bunlar “fabs” adı verilen, yarı iletken endüstrisindeki

boyuttaysa, tüm yongayı kolayca kullanışsız hale getirebilir.

üretim tesislerine yerleşmiştir. Ve bunun için iyi bir neden var,

Taşınabilir nanopartikül ölçüm cihazı testo DiSCmini ile

çünkü üretim yapıları giderek küçülüyor. Bunun avantajı,

Testo, çip üreticilerine nano alanda hava kalitesini izlemek ve

çiplerin aynı performans seviyesinde daha az enerji ve alan

istenmeyen parçacıkları tespit etmek için değerli bir destek

gerektirmesi. Öte yandan, üretim süreçlerinin giderek daha

sunar.

hassas hale gelmesi gibi bir dezavantajı da vardır.

www.testo-particle.com

Yarı iletken endüstrisinde örnek uygulama

Sorun
Bilgisayar çiplerinin üretimi artık 14 nm sürecine ulaştı. Bu

Bir veya birkaç testo DiSCmini ile, bir temiz oda içinde ve

yalnızca proses teknolojisinde bir kilometretaşı anlamına

dışında farklı ölçüm noktaları kolayca izlenebilir ve belgele-

gelmez, aynı zamanda fab’lardaki temiz odalarda hava

nebilir. Tam zamanlı çözünürlük; emisyon belirten bir buhar

saflığı için sınır değerler belirten normlara kıyasla çok daha

ya da islilik gibi görülebilir herhangi bir işaret bulunmasa da,

düşük aralıklardadır. En üst sınıfta şu an geçerli olan ISO

nanopartiküllerin kaynağının konumunun ölçülen verilere

14644-1 normu, m3 başına 0.1 μm’den daha büyük bir çapa

dayanılarak tespit edilmesini sağlar.

sahip 10’dan daha az parçacık öngörmektedir. Daha küçük

Şarj edilebilir batarya 8 saate kadar çalışabilmesi için tasar-

parçacıklar ne düzenlemeler tarafından kapsanır ne de sabit

lanmıştır. Ölçüm verileri bir SD karta CSV dosyası olarak

izleme araçları tarafından kaydedilir. Bu nedenle, üretim

kaydedilir; böylece daha kolay işlenebilir.

genellikle yetersizdir ve bunun dışında, nano aralıktaki

Avantajları:

parçacıkların emisyon kaynakları sadece mevcut cihazları

Taşınabilir nanopartikül ölçüm cihazı testo DiSCmini, nano-

kullanarak büyük zorluklarla lokalize edilebilir.

partiküller konusunu çevreleyen tüm önemli sorularda yarı
iletken üreticilerini desteklemektedir:
• Partikül sayısı, ortalama partikül boyutu ve LDSA’nın 1

Çözüm
Taşınabilir cihaz olan testo DiSCmini ile, temiz odalar nano
alanda bile kolay ve engelsiz şekilde izlenebilir. testo DiSCmini, 10 ila 700 nm aralığında 1 saniyelik bir zaman
çözünürlüğü, 10 ila 300 nm aralığında ortalama partikül
boyutunu ve ayrıca insan organizması üzerindeki etkiyi

saniye zaman çözünürlüğünde eş zamanlı ölçümü.
• Çalışma materyalleri olmadan, titreşimden etkilenmeden
ve cihazın pozisyonundan bağımsız mobil çalışma.
• Partikül kaynaklarının kolay tespiti, ölçüm ağlarının kolay
kurulması ve uzun süreli ölçümler.

gösteren LDSA (akciğerde biriken yüzey alanı) değerini
kaydeder. Kullanışlı boyutu, hafifliği ve işletim materyaline

Daha fazla bilgi

ihtiyaç duymadan çalışan patentli ölçüm yöntemi sayesinde

testo DiSCmini ile ilgili daha fazla bilgi almak ve yarı iletken

cihaz her zaman kullanıma hazırdır.

üretiminde nanopartikül ölçümü ile ilgili tüm sorularınıza
cevap alabilmek için lütfen bize 0212 217 01 55 numaralı
telefonumuzdan ya da infotesto@testo.com.tr mail
adresimizden ulaşınız.

Nanopartikül ölçüm cihazı
testo DiSCmini
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sürecinde nanopartiküllerin izlenmesi için gerekli cihazlar

