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De meest zuivere ruimtes op aarde zijn allang niet meer te 

vinden in ziekenhuizen. Ze zijn gelegen in de zogenaamde 

fabs, de fabricagefaciliteiten van de halfgeleider-industrie. 

En daar is een goede reden voor want de productiestructu-

ren worden steeds kleiner. Enerzijds heeft dit als voordeel 

dat de chips bij dezelfde prestaties steeds minder energie 

en ruimte verbruiken. Anderzijds is het nadeel dat de pro-

ductieprocessen steeds gevoeliger worden. Als één enkel 

Monitoring van de luchtkwaliteit van 
cleanrooms in het nanobereik en identificatie 
van deeltjesbronnen met testo DiSCmini.

korreltjes stof net zo groot is als meerdere geleiderbanen 

naast elkaar dan kan dat er al snel voor zorgen dat de hele 

chip onbruikbaar is. Met de draagbare nanodeeltjesteller 

testo DiSCmini levert Testo chipfabrikanten een waardevol 

hulpmiddel voor het monitoren van de luchtkwaliteit in het 

nano-bereik en voor het identificeren van ongewenste deel-

tjesbronnen.
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De uitdaging.

De productie van computerchips is intussen aangekomen 

bij een 14-nm-proces. Daarmee heeft deze niet alleen een 

nieuwe mijlpaal in de procestechniek bereikt, maar laveert 

in veel kleinere bereiken dan de normen die de grenswaar-

den voor de zuiverheid van lucht in de cleanrooms van de 

fabs vastleggen. In zijn hoogste klasse voorziet de actueel 

geldige norm ISO 14644-1 minder dan 10 deeltjes per m3 

met een diameter groter dan 0,1 µm. Over kleinere deeltjes 

staat niets in de voorschriften en ze worden door de statio-

naire bewakingsapparatuur ook niet gedetecteerd. Voor de 

bewaking van nanodeeltjes in het productieproces ont-

breekt daarom meestal het nodige instrumentarium, boven-

dien vallen met de gangbare apparatuur bronnen van de 

uitstoot van deeltjes in het nanobereik maar moeilijk te loka-

liseren. 

De oplossing.

Met het handinstrument testo DiSCmini kunnen cleanrooms 

ook in het nanobereik eenvoudig en zonder problemen be-

waakt worden. testo DiSCmini detecteert met een tijdreso-

lutie van 1 seconde het aantal deeltjes in een bereik van 10 

tot 700 nm en de gemiddelde deeltjesgrootte in een bereik 

van 10 tot 300 nm. Verder geeft hij met de LDSA-waarde het 

effect op het menselijke organisme aan. Dankzij het handige 

formaat, het geringe gewicht en de gepatenteerde 
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meetmethode, die geen hulpmiddelen nodig heeft, is het 

apparaat altijd klaar voor gebruik. Met één of meer testo 

DiSCmini´s kan men de verschillende meetpunten binnen en 

buiten een cleanroom eenvoudig monitoren en documente-

ren. De hoge tijdresolutie maakt het bovendien mogelijk om 

de plekken van ontstaan van nanodeeltjes aan de hand van 

de gemeten gegevens ook dan op te sporen als geen zicht-

bare tekenen zoals rook of damp op een uitstoot wijzen. 

De groot bemeten accu is bedoeld voor een mobiele be-

drijfsduur van tot wel 8 uur. De meetwaarden worden als 

CSV-bestand op een SD-kaart opgeslagen en kunnen van 

daaruit gemakkelijk verder worden verwerkt.

De voordelen in één oogopslag.

De draagbare nanodeeltjesteller testo DiSCmini ondersteunt 

halfgeleider-producenten bij alle wezenlijke vragen omtrent 

nanodeeltjes:

•  Gelijktijdige meting van aantal deeltjes, gemiddelde deel-

tjesgrootte en LDSA met een tijdresolutie van 1 seconde

•  Mobiele inzet zonder hulpmiddelen, onafhankelijk van vi-

braties en de positie van het instrument 

•  Eenvoudige identificatie van deeltjesbronnen, eenvoudige 

opbouw van meetnetten en langetermijnmetingen

Meer info.

Nadere informatie over de testo DiSCmini en alle antwoor-

den op uw vragen over de meting van nanodeeltjes in de 

halfgeleider-productie krijgt u van onze experts via 

+49 (0)7653 681-5062 of sales-nanoparticle@testo.de

De nanodeeltjesteller  
testo DiSCmini


