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Voorwoord
Cleanrooms bieden een omgeving met een minimale hoeveelheid deeltjes, microbiële en
chemische contaminatie, en worden gebruikt om gefabriceerde producten te beschermen tegen
contaminatie die hun betrouwbaarheid en functionaliteit aantast. Cleanrooms kunnen schone
omstandigheden bieden die tot honderd miljoen keer schoner zijn dan onbeheerste
productieomgevingen. Ze worden gebruikt in veel productie-industrieën, zoals die betrokken
zijn bij halfgeleiders, elektronische goederen, optica, ruimtevaart, farmaceutische en medische
apparaten, evenals in ziekenhuizen om patiënten te beschermen. Om ervoor te zorgen dat
cleanrooms correct functioneren en het juiste reinheidsniveau bieden, moeten ze worden getest
wanneer ze zijn geïnstalleerd en gedurende hun hele levensduur. Hoe dit testen en monitoren
wordt uitgevoerd, is het onderwerp van dit boek.
Dit boek is in twee delen geschreven. Het eerste deel bevat hoofdstukken waarin de
testmethoden worden besproken die routinematig worden gebruikt om cleanrooms te
classificeren op basis van hun reinheid en om ervoor te zorgen dat de kenmerken van de
cleanroom die worden gebruikt om gespecificeerde reinheidsniveaus te verkrijgen en te
behouden, correct functioneren. Deze hoofdstukken zijn door de auteur geschreven voor de
Cleanroom Testing and Certification Board - International (CTCB-I) en vormen de basis van
hun cursus Cleanroom testen. Deze cursus is in verschillende landen beschikbaar voor diegenen
die kennis willen opdoen over het testen van cleanrooms, of willen bewijzen dat ze in staat zijn
om cleanrooms te testen. Informatie over de cursus is beschikbaar op http://www.ctcb-i.net.
In het tweede deel van het boek is er een reeks bijlagen die testmethoden beschrijven die niet
routinematig in alle soorten cleanrooms worden gebruikt. Hierdoor kunnen lezers de eerste helft
van het boek lezen om inzicht te krijgen in de routinematige testmethoden, en het tweede deel
lezen om, indien nodig, meer gespecialiseerde informatie te verkrijgen over test- of
monitoringmethoden.
In dit boek worden referenties aangehaald. Dit zijn grotendeels internationale en nationale
normen en praktijken die standaardtestmethoden en reinheidsvereisten beschrijven en die nodig
zijn als referentie voor cleanroom testen. Daarnaast worden verwijzingen gegeven naar
artikelen geschreven door de auteur die meer informatie geven over de besproken onderwerpen,
zonder de omvang en complexiteit van het boek te vergroten.
De auteur van dit boek heeft een boek geschreven 'Cleanroom Technology - Fundamentals of
Design, Testing and Operation', waarin het volledige onderwerp cleanroom technologie wordt
behandeld. Dit boek behandelt alleen het testen van cleanrooms, maar het is mogelijk om dit te
doen zonder de informatie uit het vorige boek te herhalen. Hopelijk zullen de lezers de noodzaak
hiervan begrijpen.
Het copyright van dit boek is door de auteur geschonken aan de CTCB-I, en alle winsten uit de
verkoop van het boek gaan naar de ontwikkeling van hun cursussen.
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