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 :آشنایی کلی با فرآیند استریل -1

سته بندي نیاز به معموال در شرکتهاي تولید کننده محصوالت پزشکی یکبار مصرف بعد از اتمام فرآیند تولید و ب

صوالت می ستریل مح صورت پذیرد تاا ستریل باید در دماي پایین  شد. این ا سته بندي با  جلوي تخریب لوازم و ب

   شود.گرفته شود. بدین منظور از گاز اتیلن اکساید استفاده می

اکساید و همچنین دارا بودن توانایی پذیري بسیار زیاد گاز اتیلناکساید به دلیل نفوذسیستم استریل با گاز اتیلن

ـــتریل کردن موادي که نمیها و کپکها، قارچاز بین بردن باکتري ـــتفاده از حرارت ها، براي اس توان انها را با اس

 نمود، کاربرد فراوانی دارد.  استریلیزه

 : فرآیند سیستم استریل -2

باشد. دستگاه مجهز به سیستم اتوماسیون با مرحله می 6، متشکل از  PKS02فرآیند سیستم استریل در دستگاه 

PLC که این می ـــد  جام میدرمرحله را پی 6باش ما دهد و گزارشپی ان قابل رویت و ثبت هر مرحله در  نیتور 

 باشد.می

 :مرحله وکیوم) 2-1

  .گرددمیهرگاه شرایط زیر محقق شده بود عملیات وکیوم آغاز 
 دربهاي استریل و غیر استریل بسته بود .  
  براي قطع و وصل شیر هاي پنوماتیک هواي فشرده کمپرسور به اندازه کافیوجود  
 رسیده بود تنظیم شده،ماي چمبر به حد د .  
 شیر برقی باد پشت واشرهاي درب فعال بود .  
  چه در حالت دستی وچه در حالت اتومات آمده بودفرمان شروع.  

   شود:زیر می عملیات وکیوم سبب انجام رویدادهاي .شودمی عشرو وکیومپس از حصول شرایط فوق عملیات 
  شودمیپمپ وکیوم روشن .  
  شودمیشیر وکیوم چمبر باز .  

  . ادامه می یابدمانیتور شده توسط  تنظیماین عمل تا رسیدن مقدار وکیوم به اندازه 
  بطور دائم مقدار وکیوم و وضعیت موتور وکیوم و شیر برقی وکیوم را نمایش می دهد. مانیتور 
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شیر  شود مایدنرا نیز باز می V3در ابتداي وکیوم  سیر لوله هاي گاز نیز وکیوم  شت . تا م ست ن ولی در حالت ت
  . شودنشت یابی نمی گاززنیرا بسته و دیگر مسیر V3چمبر 

  
  :مرحله تست وکیوم) 2-2

ــدهبه حد  وکیوم مقداروقتی  ــید فرمان قطع موتور وکیوم تنظیم ش ــدن و رس ــته ش ــیر وکیوم چمبر داده  بس ش

مرحله تست چمبر نیز اضافه تیک اما در حالت اتوما. شودمیدر حالت دستی در این نقطه عملیات تمام . شودمی

سـیسـتم در حالت سـکون قرار  باشـد)میمانیتور ( این زمان قابل تنظیم از  دقیقه 15بطوریکه حدود  . شـودمی

صورت خطاي مربوط به . شودمیزنی داده گازاجازه  نبود میلی بار 20 بیش ازاگر افت وکیوم گیرد می در غیر این

  .شودمین افت وکیوم اعالم شده و عمل بعدي انجام

 

  :مرحله رطوبت زنی) 2-3

 ،از عملیات وکیوم و در حالت دستی فقط با شرط بسته بودن دربهاي استریل و غیر استریل در حالت اتومات بعد
 بویلربخار فعال باشد یعنی مقدار بخار در  بویلرمشروط برآنکه پرشر سوئیچ زنی قابل انجام است. عملیات رطوبت

گاه پرشر سوئیچ بخار غیر فعال هر. شودمیزنی داده رطوبت ده باشد. فرمان باز شدن شیررسی بار 2به حد  بخار
گاه فشار به حد الزم رسید مجددأ . هرشودمیزنی بسته رطوبت ربالفاصله شی ) بار 0.5( افت فشار بخار به  شد
شود. یعنی چند ثانیه شیر باز عالوه بر شرط سوئیچ بخار، فرآیند پالسی براي تزریق رطوبت انجام می. شودمیباز 

ـــته می ـــدگردد. تا آنکه زمان رطوبتماند. و این عمل مجدداً تکرار میو چند ثانیه بس زمانهاي  زنی به پایان برس
  زنی از طریق مانیتور قابل تنظیم است.ساخت پالس تزریق بخار و طول مدت زمان بخار

 %10بخار فعال نشد یا میزان رطوبت در دستگاه از  بویلرزنی گذشت و پرشر سوئیچ دقیقه از زمان رطوبت 2اگر 
ستم می تواند کماشودمیاعالم  مانیتور افزایش نیافت آالرمی به  سی در نتیجه . کان به کار خود ادامه دهد. ولی 

  . بلکه یک نوع هشدار است. ین آالرم سبب توقف کار نخواهد شدا
الزم تولید . و در طول مدت وکیوم و نشت یابی فرصت است تا بخار شودمیبویلر بخار با استارت استریل روشن 

 اتوماتیک گردد. اگر زمان تولید بخار بخصــوص در زمســتان طوالنی شــد باید در حالت دســتی قبل از اســتارت

  .شودروشن  بویلر بخار استریل،
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  عملیات مولد بخار به صورت زیر می باشد: 
ـــیر -الف ـــودمیورود آب به بویلر بخار باز  پنوماتیکیش ثانیه باز مانده تا آب الزم وارد بویلر گردد و  5. حدود ش

 شود.میسپس بسته 

مانند و با سوئیچ فشار بخار تا پایان بخار زنی روشن باقی می . این هیترهاشودمیهیترهاي بویلر روشن -ب
شن قتی فشار افت کرد هیترها روشوند. بطوریکه وقتی فشار بخار باال رفت هیترها خاموش و وخروجی کنترل می

  شوند.می
 
  :زنیگازمرحله ) 2-4

ستریل و  سته بودن دربهاي چمبر ( ا شروط ب ستی با  بعد از عملیات رطوبت زنی در حالت اتومات و در حالت د
ست شیر وکیوم این عملیات قابل انجام ا سته بودن  ستریل ) و ب  ،عملیاتشروع در هر حال با آمدن فرمان  .غیر ا

  شود.میفعال گازدهی  پنوماتیکگاز نیز فعال باشد شیر فشار مشروط بر آنکه سوئیچ 
  

  
 

  : شودگازدهی به ترتیب زیر انجام میروش 
  در زمان گازدهیV3 .دائمأ روشن باقی می ماند  
  ثانیه  7بمدتV1  شودمیو سپس بسته باز. 

  ثانیه از بسته شدن  10بعد از گذشتV1  شیرV2  شودمیباز . 

  شودمیثانیه باز مانده و سپس بسته  13به مدت . 
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  ادامه می یابد. مقدار تنظیم شده برسد،به سیکل فوق تا زمانی که مقدار وزن گاز تزریق شده 

  شودمیرسید پایان عملیات گاز دهی اعالم  تنظیم شدههرگاه وزن گاز تزریق شده به مقدار.  

  دقیقه شیر  30بمدت  گاززنیدر پایان عملیاتV1  بسته و شیرV2  وV3 30بعد از اتمام  .ماندباز می 
  بسته می شوند.  V3,V2,V1هر سه شیر  ثانیه

 سیکل گاززنی باید شد. اگر در اثناي کارفعال  PS3سوئیچ میکرو در طول  سوئیچ  ،با ( افت  PS3میکرو
   انجام شود.فشار گاز) غیرفعال شد یعنی کپسول گاز تمام شده است لذا باید مرحله تعویض کپسول 

  شود آالرم داده گازدهی اگر مقدار افت وکیوم در زمان شتر  شده بی این مقدار  .شودمیاز مقدار تنظیم 
  .)مانیتور ( قابل تنظیم از میلی بار می باشد 400

 مشروط بر فعال بودن پرشر سوئیچ گاز انجام و ادامه می یابدگازدهی لیات عم.  
  سوئ 1اگر شد آالرم داده شوددقیقه زمان گذشت و پرشر  نخواهد سیستم به ادامه کار  و .یچ گاز فعال ن

 شود.میاعالم  مانیتور آالرم به این  .پرداخت

  مسیر  را بوسیله شیر برقیگازدهی و مسیر  شودمیموتور وکیوم روشن گازدهی بعد از عملیاتV5 
 برقی در این حالت شیر .روشن شده و این عمل را انجام می دهد ثانیه 30موتور وکیوم  .تمیز می نماید

V4  باز وشیر برقیV3  شودمی. لذا مسیر لوله هاي گاز با هواي پاك شستشو شودمیبسته.  
  میکروســوئیچ ولی تمام نشــده اســت  مانیتور تنظیم شــده در  وزنهنوز مقدار  گاززنیاگر در هنگام کار

PS3 گاززنیسیستم  و .تمام شده است گاز در وسط کار معنی آن این است که کپسول .غیرفعال شود 
ـــول می ـــده ذخیره می متوقف و پیغامی مبنی بر تعویض کپس گاز ترزریق ش دهد در این حالت وزن 

ـــول را عوض می کند. و یک نماید. کلیک میرا جهت ادامه کار مانیتور روي  بر دکمه گردد.اپراتور کپس
PLC  ـــروط بر فعال بودن را ادامه و میزان وزن گاز تزریقی باقیمانده از مرحله قبل را  گاززنی PS3مش

  .دهدمعیار قرار می
 نگام گاززنی ه اگر بهPS3  ستم گاززنی متوقف سی شار ناگهانی قطع گردد  شود ولی بدلیل افت ف فعال 

 م به ادامه گاززنی می نماید. می گردد. اپراتور با زدن دکمه ادامه کار بدون تعویض کپسول اقدا

 
  :مرحله مجاورت) 5-2

  . شودو فقط در حالت اتوماتیک بعد از عملیات تزریق گاز انجام میشود این عملیات بصورت دستی انجام نمی
  . شودمیمجاورت نشان داده باقیمانده زمان مانیتور . در گرددمنتقل می PLCبه  مانیتور زمان مجاورت توسط 
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PLC دهدبعد از گذشت این زمان در حالت اتوماتیک فرمان عملیات بعدي که شستشو می باشد را انجام می.   
 

   :مرحله شستشو) 6-2

را وکیوم نموده و بار سیستم . براي این کار سه شستشو نمود از گاز داخل آن مجاورت باید چمبر را بعد از پایان
سیله شودوارد آن می سپس هواي پاك این ترتیب عملیات بربنا .گردداعالم می PLCبه  مانیتور . مقدار وکیوم بو

  شستشو بصورت زیر می باشد . 
  . شودوکیوم چمبر فعال می پنوماتیکیوکیوم و شیر -
  گردد وکیوم چمبر خاموش می پنوماتیکیرسید موتور وکیوم و شیر  حد تنظیم شده،بعد از آنکه مقدار وکیوم به -
  . شودر برقی ورود هواي پاك باز میشی سپس-
  . ی شودپاك بسته م يمیلی بار که رسید شیر برقی ورود هوا 150افت وکیوم تا عدد زیر -
  )قابل تنظیم است مانیتور( البته تعداد شستشو توسط سیستم . شودبار پشت سر هم انجام می 3این عملیات -
 .گرددمی قطعوکیوم چمبر  پنوماتیکیو شیر شود و موتور وکیوم بعد از وکیوم شیر هواي پاك باز می آخربار در-

شیر  سید  شر باز  پنوماتیکیدر این مرحله وقتی وکیوم به حد مجاز ر شت وا شیر وکیوم پ شر قطع و  شت وا باد پ
 شود. شود . با این عمل درب نیز آماده باز شدن میمی

 

 :PKS02ه استریل دستگا فنیمشخصات  -3

  :نام محصول )1-3

  باشد. می PKS02اکساید مدل این محصول به نام استرالیزر اتیلن

  : ابعاد محصول) 2-3

  دارد.  سانتی متر ارتفاع 188طول و سانتی متر  150 سانتی متر عرض، 300

  :حجم مفید محصول )3-3

  باشد. متر مکعب می 2لیتر یا  2000حجم مفید 

  :الکتریکی محصولمشخصات ) 4-3
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صرفی دستگاه  صرفی 30 سه فاز ولت 380برق م ست و توان م صرفی  کیلو وات 15 آن آمپر ا و میانگین انرژي م

  . کیلو وات ساعت است 2آن حداکثر 

  :وکیوم کاري محصول ) 5-3

  . باشدمیمیلی بار  -750میزان  تا داخل محفظه چمبر خالء

  :نوع گاز تزریقی )6-3

   باشد.کیلوگرم می 1.5و میزان مصرف آن در هر بچ استریل  ( ETO ) اکسایدگاز اتیلن نوع

  :جنس بدنه دستگاه) 7-3

  . باشدمی 316Lاستیل استنلس ، آناکساید و خورنده بودن بدنه این محصول به دلیل به کارگیري گاز اتیلن

  

 : اندازي دستگاهراهپیش  -4

 زیر را مهیا و به دستگاه وصل نمایید:اندازي دستگاه امکانات براي راه

د. و سپس از صحت به تابلو برق دستگاه وصل کنی mm 10  *4موردنیاز دستگاه را با کابل سه فاز ) برق  1-4

  د. اتصال برق دستگاه اطمینان حاصل کنی

شرده  2-4 سور) هواي ف ستگاه را با کمپر سایز شیلنگ مورد نیاز د ستگاه  8پنوماتیک  شرده د به ورودي هواي ف

  .لیتر ظرفیت داشته باشد. 160بار در حجم  6کمپرسور باید حداقل فشار  د.کنیوصل 

  د.اینچ به ورودي آب دستگاه وصل کنی 2/1مورد نیاز دستگاه را با یک لوله سختی گیر شده ) آب  3-4

  د. نان حاصل کنیصحیح وزن کپسول توسط سیستم اطمی ) ترازوي دستگاه را روشن کرده و سپس از قرائت 4-4

شیر کپسول گاز اتیلن 5-4 شیر با توجه به )  شدن  شاراکساید دستگاه را باز کرده و از باز  ص گیج ف شده در ن ب 

  د. این خط، اطمینان حاصل کنی

درجه  45دربها به  بویلر آبگرم را روشــن نموده و صــبر کنید تا دماي داخل چمبر با توجه به بســته بودن)  6-4

  . سانتیگراد برسد
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سانتیگراد هیترهاي بویلر بخار را روشن کنید و همزمان عملیات  50پس از رسیدن دماي آبگرم به )  7-4 درجه 

 .آبگیري بویلر را از طریق مانیتور انجام دهید

 : دستگاه افزارينرم تنظیمات -5

  :باشدمی بشرح زیر، است انجام قابل از طریق نمایشگر دستگاهکه تنظیمات مورد نیاز سیستم 

  :تنظیمات کالیبراسیون سنسورها) 1-5

  
. براي شــودوکیوم چمبر اعمال می رطوبت و ،مربوط به ســه ســنســور دماکالیبراســیون  در این بخش تنظیمات

  .و بدون آگاهی کافی اقدام به تغییر مقادیر آن ننمایید کالیبراسیون حتماً با شرکت سازنده مشورت شود

 :کالیبره سنسور وکیوم در حداقل مقدار)1-1-5

ــور وکیوم  ــنس ــمت تنظیم میمیلی آمپر  4 به ازايحداقل مقدار دریافتی از س . پیش فرض عدد گردددر این قس

  . صفر است

 :کالیبره سنسور وکیوم در حداکثر مقدار)2-1-5

. پیش گرددقسمت تنظیم میمیلی آمپر است را روي این  20 معادل حداکثر مقدار دریافتی از سنسور وکیوم که

  است  10000فرض عدد 
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 :کالیبره سنسور رطوبت در حداقل مقدار)3-1-5

صفر . پیش فرض عدد شوددر این قسمت وارد میمیلی آمپر است  4حداقل مقداردریافتی از سنسور رطوبت که 

  است.

 :کالیبره سنسور رطوبت در حداکثر مقدار)4-1-5

سور رطوبت که  سن ست  20حداکثر مقدار دریافتی از  سمت وارد میمیلی آمپر ا . پیش فرض عدد شوددر این ق

  است. 1000

 :کالیبره سنسور دما در حداقل مقدار)5-1-5

پیش فرض عدد صفر . شوددر این قسمت وارد میمیلی آمپر است صفر حداقل مقدار دریافتی از سنسور دما که 

  است.

 :ره سنسور دما در حداکثر مقدارکالیب)6-1-5

 1000. پیش فرض عدد شوددر این قسمت وارد میمیلی آمپر است  20حداکثر مقدار دریافتی از سنسور دما که 

  .است

  :بخش تنظیمات وکیوم) 2-5

  
 .شـودنمایش داده می mbarاي با واحد در مقابل کادر تنظیمات وکیوم، میزان واقعی عدد وکیوم بصـورت لحظه

 شود.دیگر تنظیمات مربوط به وکیوم در داخل کادر انجام می
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  : تنظیم حد باالي وکیوم در چمبر)1-2-5

پیش فرض این مقدار  .در مرحله اول اسـتریل، چمبر باید تا این مقدار ( حد باالي وکیوم در چمبر ) وکیوم شـود

 میلی بار است. 750

 :قدار مجاز افت وکیوم در زمان تستم)2-2-5

ــت یابی فرا مییاز آنکه چمبر به مقدار نهابعد  ــید و پمپ وکیوم خاموش گردید، زمان نش ــدی وکیوم رس دو  .رس

ــت ــتپارامتر در نش ــمت یابی چمبر دخالت دارد. یکی میزان افت مجاز و دیگري مدت زمان نش یابی. در این قس

پیش  گردد.دقیقه تنظیم می یابی بهقســمت بعدي مدت زمان نشــتگردد و در عددي براي افت مجاز تنظیم می

  میلی بار است.  20فرض این مقدار 

 :مدت زمان تست وکیوم)3-2-5

سمت مدت زمان ( دقیقه) ست چمبر از لح ،در این ق شت خالء تنظیمت دقیقه  15پیش فرض  .شودمی اظ نگهدا

  است. 

 :حداقل وکیوم در زمان کارکرد موتور وکیوم)4-2-5

حداقل مقدار وکیومی که در مدت زمان  گردد.عالوه بر چمبر قدرت موتور وکیوم نیز تســت می در این قســمت

باید قادر باشد  شودمی. وقتی موتور وکیوم روشن شودمیداده  ،خل چمبر ایجاد شودتست موتور وکیوم باید در دا

شر دور  میلی بار 750دقیقه به  10در مدت زمان  ست یا وا صورت موتور وکیوم خراب ا ساند. در غیر این وکیوم بر

  .میلی بار رسیده باشد 400دقیقه حداقل وکیوم به  3براي تست بهتر است ظرف چمبر مشکل دارد. 

 :مدت زمان تست موتور وکیوم)5-2-5

. پیش فرض این شودمیدر این قسمت مدت زمان تست موتور وکیوم از لحاظ صحت کارکرد برحسب دقیقه داده 

  دقیقه است. 3زمان 
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  :تنظیمات رطوبت زنی) 3-5

شــود. دیگر اي رطوبت، بصــورت درصــدي نمایش داده میدر مقابل کادر تنظیمات رطوبت، میزان واقعی و لحظه

  زنی در داخل کادر قرار داده شده است و بشرح زیر است:تنظیمات مربوط به رطوبت

  :اجراي فرآیندمدت زمان )1-3-5

ـــوددر این کادر وارد می مدت زمان فرآیند تزریق رطوبت به داخل چمبر ـــب دقیقه که این مدت زمان بر ش حس

  دقیقه می باشد. 5پیش فرض . باشدمی

 : مدت زمان تزریق رطوبت)2-3-5

صورت پالسی می باشد. بطوریکه چند ثانیه بخار به داخل چمبر تزریق شده و سپس متوقف می  تزریق رطوبت ب

ــب ثانیه) براي طول مدت . گردد ــمت عدد ( برحس ــیر  بازو مجدداً این عمل تکرار می گردد. در این قس بودن ش

  ثانیه است. 5. پیش فرض شودمیتزریق رطوبت داده 

 :مدت زمان جذب رطوبت)3-3-5

   ثانیه است. 40پیش فرض . شودمی زمان( برحسب ثانیه) بسته شدن شیر تزریق رطوبت داده در این قسمت

  

  :زنیتنظیمات گاز) 4-5

شود. این عدد با نمایشگر وزن کپسول گاز موجود روي باسکول در مقابل کادر تنظیمات گاز نشان داده میمقدار 

  کنار باسکول یکسان است. براي تنظیمات گازدهی دو عدد باید تنظیم شود:

  :مقدار وزن ترزیق گاز)1-4-5

  کیلوگرم می باشد. 1پیش فرض . به داخل چمبر وارد شود در این قسمت مقدار کیلوگرم گاز براي تزریق

    :زنیوکیوم مجاز در زمان گازحداقل )2-4-5
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ــمت مقدار حداقل میلی بار خالء داخل چمبر در طول پ ــه در این قس ــودمیتعیین  زنیگازروس در طول و اگر  ش

شداري  آمدخالء داخل چمبر از این حد پایین تر  زنیگاز این حداقل خالء . دگردمی مانیتور اعالماز طریق یک ه

  است.بارمیلی300فرضبصورت پیش 

  

  : تنظیمات مجاورت) 5-5

  
گردد. مدت زمان مجاورت به دقیقه وارد شود. در زمان مجاورت سیستم به در این کادر فقط یک عدد تنظیم می

ــول داخل چمبر در مجاورت گاز و در محیطی با ــکون درآمده و فقط محص ــخص قرار  حالت س دما و رطوبت مش

  گیرد.می

  

 : تنظیمات شستشوي چمبر) 6-5

 :تعداد دفعات شستشوي چمبر)1-6-5

  بار می باشد. 3پیش فرض  .شودیم با هوا ي پاك تعیینچمبر در این قسمت تعداد دفعات شستشوي 

 :مقدار حد باالي وکیوم در حالت شستشو)2-6-5

 .باشدگردد. واحد اندازه گیري بر حسب میلی بار میشستشو در این قسمت مشخص می حداکثر وکیوم در زمان

  میلی بار است. -650پیش فرض مقدار وکیوم 
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   :بخش تنظیمات کنترل دماي چمبر) 7-5

  حداقل دماي الزم براي شروع کار استریل ) 1-7-5

ست. یعنی تا  ستریل ا شروع ا سمت مبناي کار  شده در این ق وقتی دماي داخل چمبر به عدد تنظیم عدد تنظیم 

  درجه سانتیگراد می باشد.  45. پیش فرض دماي کندشده نرسیده باشد سیستم استریل را آغاز نمی

 مقدار حداقل کنترل دماي چمبر ) 2-7-5

شخص چمبر دمايحداقل مقدار  هیتر  آمدیعنی اگر به هر دلیلی دماي چمبر از این مقدار پایین تر  کند.می را م

  درجه سانتیگراد می باشد.   40پیش فرض دماي . روشن شود تا زمانی که به حداکثر دماي چمبر برسد آبگرم

 :مقدار حداکثر کنترل دماي چمبر)3-7-5

سمت مقدار دمایی که نباید هیچ وقت چمبر سدتر از آن را باال به در این ق یعنی اگر چمبر به  شود.می تعیین بر

  درجه سانتیگراد می باشد.  50پیش فرض دماي . خاموش شود آبگرم هیتر ،این دما رسید

  

 :ه کار با مانیتورینگ دستگاهنحو -6

  دهد. اپراتور کنترل دستگاه استریل را از طریق یک مانیتور لمسی انجام می

  :  صفحھ اصلی)6-1

ست. شده ا صفحات مختلف تعبیه  صلی این مانیتور، امکان ورود به  صفحه ا صفحات مختلفی  این مانیتور در  از 
  تشکیل شده است.
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آالرم )  –نمودار  –کنترل فرآیند  –تنظیمات  –کالیبراسیون  –در ادامه صفحات طراحی شده ( وضعیت دستگاه 

  گردد.معرفی و وظیفه هر کدام تشریح می

  

  :وضعیت دستگاهنمایش  صفحه)2-6

  
ضعیت آنالین  صفحهدر این  ستگاه نمایش داده می تجهیزاتو شاهده این  شود.د ضعیت  صفحهاپراتور از م به و

  تواند به راحتی سیستم استریل را از ابتدا تا انتها راهبري نماید.برد. و با توجه به مفاد آن میسیستم پی می

  نمایش مقادیر آنالین وکیوم، رطوبت و دماي داخل چمبر) 1-2-6

  :نمایش وضعیت دربهاي چمبر) 3-2-6
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شد، درب  ضعیت دربها اگر هر دو درب باز با صویر چمبردر نمایش و  دو دربشود و اگر هر باز نمایش داده می ت

شد، درب  سته با صویر چمبر ب سته نمایش داده میت ضعیت دربها شود. ب صویر چمبر عالوه برنمایش و ، از در ت

درب باز با رنگ شود بدین صورت ده میطریق دو المپ در کنار هر درب وضعیت باز و بسته بودن آنها نمایش دا

   شود. سبز و درب بسته با رنگ قرمز نمایش داده می

  
  : نمایش وضعیت شیرهاي پنوماتیکی دستگاه) 4-2-6

شیرهاي  ضعیت هر کدام از  شیرها نمایش داده می پنوماتیکو صورت که اگر المپ روي هر کدام از  شود. بدین 

  .بودن شیر دارد بستهحاکی از اگر المپ هر کدام از شیرها قرمز باشد شیر و  حاکی از باز بودنسبز باشد 

  
  :فشارهاي سوئیچنمایش وضعیت ) 5-2-6

شار هر یک از خطوط  ستگاه براي کنترل ف شرده هوا  رطوبت،در این د شار سوئیچو گاز از ف شده هاي ف ستفاده  ا

سبز و اگر فشار این هاي فشار سوئیچاگر فشار این خطوط در محدوده فشار تنظیم شده باشد، وضعیت این  .است

  .خواهد شدزن چشمکقرمز  آنخطوط در محدوده فشار تنظیم شده نباشد، وضعیت 
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  : نمایش وضعیت پمپهاي دستگاه) 6-2-6

ضعیت هر دو پمپ موجود ( پمپ وکیوم  سیون ابگرم ) نمایش داده می –و سیرکوال صورت که پمپ  شود. بدین 

اگر پمپ وکیوم روشن باشد اوال چرخ دنده موجود بر روي شفت این پمپ شروع به چرخیدن خواهد کرد و ثانیا 

المپ روي خود پمپ به رنگ سبز در خواهد آمد. و همچنین پمپ سیرکوالسیون آبگرم دستگاه اگر روشن باشد 

  جود بر روي این پمپ شروع به چرخیدن خواهد کرد.پروانه مو

  
  

  :نمایش وضعیت هیترهاي دستگاه) 7-2-6

ست  وپریزر و بویلر تولید حرارت دربراي  شده ا ستفاده  ستگاه  این هیترهااز هیتر ا با توجه به تنظیمات دماي د

اشد، یک از هیترها روشن ب شوند. بدین صورت که اگر با توجه به تنظیمات دستگاه هر کداممی و خاموش روشن

ــد، این نماد هیتر از روي بونمایش داده می نماد هیتر بر روي بویلر ــود و اگر هیترها خاموش باش ــته  یلرش برداش

  شود.می
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  :اکساید در ترازوي دستگاهنمایش وزن کپسول اتیلن) 8-2-6

سط  سول گاز تو سکول دیجیتال وزن کپ شده و همچنین در با ستگاه قرائت  ستگاه نیز نمایش داده د شگر د نمای

  شود.می

  
  

  : نمایش پارامترهاي مهم دستگاه) 9-2-6

   شود.و کاربردي در فرآیند استریل در گوشه باال سمت چپ نمایش داده میپارامترهاي مهم 
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  اند از: ا عبارتاین پارمتر ه

  است استریل گذشته دیعنی مدت زمانی که از شروع فرآینل: یزمان استر مدت

  اکساید مانده استباقیمانده مجاورت: یعنی مدت زمانی که از مجاورت محصول با گاز اتیلن

ـــایدي که بایگاز اتیلن )کیلوگرمباقیمانده وزن (باقیمانده تزریق گاز: یعنی میزان  تزریق  د در فرآیند گاززنیاکس

  شود.

  : نمایش مراحل کاري )10-2-6

ستریل داراي مراحل کاري است که به صورت پیوسته و به دنبال هم رخ همانطور که قبال تشریح شد سیستم  ا

ست. در هر مرحلهمی شده ا صلی مانیتور نمایش داده  صفحه ا شیم دهد. این مراحل در  اي از اجراي فرآیند که با

  .شودکادر مربوط به آن سبز رنگ می

  
  : دستگاه ESDکلید ) 11-2-6

سبب ري ستگاه و این کلید  شدن د ستریل میست  از این کلید فقط در حالتهاي که هیچ راه  .شودتوقف کامل ا

ستریل نباید  ضی از مراحل ا ستفاده کنید. بع شده ندارید ا شکل ایجاد  شوند. مثال وقتی برون رفتی از م متوقف 

ستفاده نمود. بلکه باید با موتور وکیوم گاز را از شد، نبایداز این کلید ا شده با داخل چمبر  درون چمبر گاز تزریق 

  و سپس از این کلید استفاده نمود.  یعنی بصورت دستی عملیات شستشو را اجراء نمود خارج نمود.
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  :بخش کالیبراسیون دستگاه)3-6

شد، در این بخش  5-1همان طور که در بخش شاره  سورهاي آنالوگ توانمیدفترچه راهنماي ا کالیبره  ها راسن

  . نمود

  :بخش تنظیمات دستگاه)4-6

 را افزاري دســتگاهتنظیمات نرمتوان میدفترچه راهنماي اشــاره شــد، در این بخش  5-2همان طور که در بخش

  .دادانجام 

  :دستگاه کنترل فرآیندبخش )5-6
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شود،  ستگاه را تعیین کرد اگر مد اتوماتیک انتخاب  ستگاه ابتدا باید مدکاري د شن کردن د در این بخش براي رو

ــتگاه توان با توجه به تمی ــتگاه، کلید روشــن کردن را انتخاب کرده. در این حالت دس نظیمات داده شــده به دس

شروع به کار خواهد کرد. البته اگر در هر مرحله کاري کلید پایان زده شود، تا اتمام مرحله در حال اجرا، دستگاه 

  متوقف نخواهد شد و بعد از پایان مرحله جاري دستگاه متوقف خواهد شد.

ــتی انتخابولی اگر  ــتگاه را دس مرحله موردنظر را نیز انتخاب کنیم و باید بعد از انتخاب مد،  کنیم مد کاري دس

که در این حالت دسـتگاه فقط مرحله انتخاب شـده را اجراء کرده و سـپس  .سـپس کلید شـروع را انتخاب کنیم

  متوقف خواهد شد. 

  

  :دستگاه نموداربخش )6-6

  
 و زمان مشــخصــی بر روي نمودار توانیم از تاریخوکیوم ) را می –دســتگاه ( دما ، دو پارامتر مهم در این بخش

  ایم، ذخیره کنیم. نمایشگر وصل کرده USBنمایش دهیم و همچنین بر روي فلشی که به پورت 
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  :بخش آالرم دستگاه)7-6

  
شود و همزمان یک عالمت و صداي از نمایشگر می نمایش دادهاست،  اتفاق افتادهآالرم هاي که  صفحه بهدر این 

زن هست را لمس کرد و براي توان خود عالمتی که در حالت چشمکشود که براي قطع کردن صدا میپخش می

  کرد.  را کلیک صفحاتتوان کلید ریست آالرم موجود در پایین تمام برطرف کردن آالرم ایجاد شده، می

  

  :لیست آالرمهاي دستگاه  -7

  این بخش به آالرمهاي تعریف شده اشاره شده است.در 

  ) آالرم باز بودن درب استریلEstril Door Open (  

 الرم باز بودن درب غیر استریل ( آNONEstril Door Open (  

  ) آالرم باال نرفتن وکیومSystem Cann't  Vacuum (  

  ) آالرم افتادن پرشر باد کمپرسورAir Press Alaram (  

 دن پرشر بخار مولد بخار ( آالرم افتاSteam Press Alarm (  

  ) آالرم نشتی وکیومVacuum Test Alarm (  

  ) آالرم خالی شدن گپسول گازCapsoul Low Alarm (  

  ) آالرم پایین بودن دماي چمبرChamber Low Temp Alarm (  

  ) آالرم کلی سیستمSystem Alarm   (  
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شروع و پایان ( بازه براي  ساعت  صفحه نمودارها رفته و بعد از تعیین تاریخ و  پرینت گرفتن از نمودارها ابتدا به 

در صــفحه  نمایش و ذخیره کلید باید مانیتور ، USBبه پورت  USB FLASHزمانی مدنظر ) و همچنین اتصــال 

و باید بعد از پایان نمایش و ذخیره نمودار  است Toggleنمودار را کلیک کرد. دقت شود که این کلید به صورت 

  مانیتور، یک بار دیگر بر روي این کلید کلیک کرد. USBاز پورت  USB FLASHو قبل از جدا کردن  

  

  

  


