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תכנון והקמה של חדרים נקיים

7 המשך בעמוד 18

לביאה ברומברג

הייטק,  חברות  מפעלים,  ויותר  יותר  האחרונות  בשנים 
בי ומוסדות  פרמצבטיקה,  חברות  אקדמיים,  ־מוסדות 

טחוניים מקימים אצלם "חדרים נקיים". תכנון חדר נקי 
־הינו מורכב ומאתגר, וביצועו מצריך מיומנות, דיוק ויצי
־רתיות מבחינת ענף הבנייה. כפי שמכנים זאת אדריכ

נקיים, מדובר  חדרים  בבניית  וקבלנים המתמחים  לים 
"בהייטק של ענף הבנייה"

שמירה על תנאים סביבתיים מבוקרים
ערים  ובוני  אדריכלים  ברחנא  מנכ"ל  מיכאלי,  שמואל  אדריכל 
בע"מ, מספק רקע קצר בנושא חדרים נקיים המשמשים בתעשיות 

שונות, להלן דבריו:
מתייחסים  שבו  ומבוקר  סגור  חלל  הוא  בהגדרתו  נקי  חדר 
לחלקיקים שנישאים באוויר, לטמפרטורה שבה החלל נמצא, לחץ 
אוויר וצורת זרימת האוויר, ויבראציות, רעש, רמות תאורה, חומרים 

ממנו בנוי החדר וכדומה.
רמת הניקיון בחדר נקי גבוהה בהרבה מאשר בחדר ניתוח. החדר 
הנקי משמש בתעשיות האלקטרוניקה הסמי קונדוקטור, בתעשיית 
אופטיקה,  במיקרו  טכנולוגיה,  בביו  התרופות,  תעשיית  החלל, 
במעבדות מחקר ובמוסדות רפואה, שיש בהם חדרים המתאפיינים 

בסיכון גבוה ובציודים ייעודיים לתעשיית התרופות והמזון.

התמודדות עם זיהום חיצוני - סינון אוויר, על־לחץ 
וחדר אטום

יצירת סביבה מבוקרת ומניעת זיהום חיצוני - על מנת לייצר חדר 
נקי יוצרים קפסולה גדולה באזור מתוחם שיכול להיות מפעל שלם, 
חדר בודד או תא קטן. בראש וראשונה יש לדאוג לכניסה מבוקרת 
שמאפשרת את כיוון הלחצים. בחדר הנקי על פי רוב יש על־לחץ, 

כלומר נוצר מצב ששום דבר לא יכול להיכנס אליו.
הכניסה אל החדר נעשית דרך יצירת מבואת מעבר שלא תהיה 

פתוחה כלפי פנים וחוץ בו־זמנית )AIR LOCK(. יש מקרים )במיוחד 

ממצא  או  קופסה  מכניסים  שבהם  הפרמצבטיקה(  בתעשיית 

כלשהו דרך אשנב וזאת על מנת למנוע זיהום צולב. במקרה זה 

אדם א' פותח את הדלת, מכניס רק את הממצא וסוגר את הדלת 

ואדם ב', שנמצא בצד השני, פותח את הדלת ולוקח את הממצא.

האויב הגדול ביותר בתעשייה הפרמצבטית הוא הגורמים המזהמים. 

דווקא בתעשיית המיקרואלקטרוניקה נמצא את החדרים המאוד־

מאוד נקיים מהסיבה שבחללים אלה יש לדאוג ששום גרגיר אבק 

לא יחדור וישבש חלילה את תפקוד המערכת האלקטרונית.

לניקוי,  שניתנים  מחומרים  שעשויים  מקירות  בונים  החדר  את 

בכושר  או  חדות  זוויות  או  נסתרות  פינות  בהיעדר  שמתאפיינים 

ובאזורים של  לניקוי  קלים  מאוד  להיות  הקירות  על  אבק.  אגירת 

פארמה גם אפשר לבצע בהם חיטוי באמצעות חומרים סולבנטיים 

ולכן עליהם להיות גם עמידים.

מפורמייקה  שעשויים  מודולאריים  בקירות  או  בפאנלים,  מדובר 

 pvc-עבה במיוחד או מחופים בה, פלדה צבועה, ויש שמצופים ב

אנטי סטטי ובלבד שבאמצעות הלחמה הם יוצרים יריעה שעוטפת 

חשוב  חריצים.  או  מחרכים  במעטפת שלמה שחפה  החדר  את 

שהמגע בין הקירות לרצפה, ולעתים גם לתקרה, יהיה באמצעות 

יצירת קשתית )רולקה( כך שיתאפשר ניקוי קל ללא מקומות עם 

חריצים בהם עלולים להצטבר חלקיקים מזוהמים.

אוויר,  מיזוג  מערכת  באמצעות  יוצרים  הנקייה  הסביבה  את 

)במיוחד בתעשיית  יותר מהתנאים הפיזיים  שהיא נדבך חשוב אף 

המיקרואלקטרוניקה(. תפקידן של מערכות מיזוג אוויר לספק זרימת 

אקלים  בתנאי  לתמוך  כדי  ניקיון  וברמת  בכמות  המתאימה  אוויר 

וברמת הניקיון הנדרשת. חשיבות גדולה יש גם לאופן פיזור האוויר.

ככלל האוויר זורם תמיד מלמעלה למטה. בתעשיית הפרמצבטיקה 

האוויר נאגר בפתחים של זרימה חוזרת סמוך לרצפה; בתעשיית 

כל  גבוהה,  מאוד־מאוד  הניקיון  רמת  שבה  המיקרואלקטרוניקה, 

האוויר  וכל  כפולה(  )רצפה  צפה  רצפה  מחוררת,  היא  הרצפה 

שזורם מהתקרה שוטף את החדר ונעלם בתוך הרצפה עצמה.

ניקיון  של  מאפיינים  אותם  בעלת  להיות  צריכה  עצמה  התקרה 

פריקות,  תקרות  רבות  לעיתים  הן  והתקרות  מאחר  וחלקות. 

כול  גבוהה,  בעוצמה  תאורה  גופי  היתר  בין  בהן  ומשולבים 

ללא  והרכבה  פירוק  שיאפשרו  כאלה  להיות  צריכים  הפרטים 

פגיעה כלשהי. בנוסף, עליהן להיות בעלות אותם המאפיינים של 

ניקיון והעקרונות שהוזכרו כך שימנעו חדירה או אגירה של לכלוך 

ו/או חלקיק מזהם.

בחדר מבוקר מיזוג אוויר יש לדאוג לטמפרטורה מבוקרת, לחות 

מבוקרת ודברים נוספים שמשפיעים על הסביבה והמוצר.

התמודדות עם זיהום פנימי
למנוע זיהום פנימי על  האנושי. על מנת  צד נוסף מתייחס לפן 

הצוות לעבור תהליך התנקות ולהיות מצויד בחליפות מגן מתאימות 

מכף רגל ועד ראש. בתעשיות הפרמצבטיות, על הצוות לחבוש 

גם מסיכה, להגנה מפני שאיפת חומרים או פליטה של חלקיקים 

או חיידקים מזהמים.

לתעשיית  נקיים  חדרים  היתר  בין  תיכנן  שמשרדו  מיכאלי,  * בתמונות: חדרים נקיים שהוקמו על ידי חברת ינושבסקי הנדסה ובניין

חדר נקי - שמירה על תנאים סביבתיים מבוקרים למניעת זיהום חיצוני ופנימי


