دانشگاه علوم پزشكي لرستان
بيمارستان امام خميني (ره )پلدختر

تاريكخانه

گردآورنده  :سمیرا طالبوند
تیرماه 0931

طراحي و ساخت تاريکخانه :
-0محل تاريکخانه

 -4کف تاريکخانه :
امروزه تمام عمليات ظهور و ثبوت با دستگاههاي

)bدر محل دور از حرارت و رطوبت ساخته شود.

اتوماتيک انجام مي شود و در استقرار آنها به گونه

 )cدر نقاطي ساخته شود که به راحتي به آب و برق

اي عمل مي شود که فقط سيني تغذيه آنها درون

دسترسي داشته باشند .

تاريکخانه است  .بنابراين درون تاريکخانه با مواد

)dدر کنار آن محلي براي کنترل فيلم هاي خروجي

شيميايي سروکار ندارد به همين دليل بهترين ماده

قرار داشته باشد .

اي که مي توان براي کف تاريکخانه استفاده کرد

 -2اندازه تاريکخانه  :درصورتي که به طور مداوم

کاشيهاي پالستيکي مي باشد زيرا نگهداري آنها

و شبانه روزي از يک تاريکخانه استفاده شود و به

راحت بوده و دوام خوبي هم دارند  .به علت تاريک

عبارت ديگر به طور دائم مورد استفاده باشد  ،بايد

بودن محيط  ،بهتر است از کاشيهاي رنگ روشن

حداقل مساحت کف آن  01 m2باشد و ارتفاع سقف

استفاده شود و در صورتي که تمام قسمت هاي

آن بين  2/5-3متر ساخته شود  .بايد خاطرنشان

دستگاه ظهور و ثبوت درون تاريکخانه باشد مي

ساخت درصورتي که بطور دائم از تاريکخانه

بايست از موادي در کف تاريکخانه استقفاده شود

استفاده نشود مي توان آن را در ابعاد کوچکتر

که منفذدار و لغزنده نباشند و دربرابر مايعات

ومورد نياز ساخت.

شيميايي واکنش نشان ندهند .

 -9حفاظت از تشعشع :

 -5ديوارهاوسقف تاريکخانه :

در صورتي که تاريکخانه بين اتاق هاي تصوير

)0رنگ آنها روشن باشد به گونه اي ساخته شده

برداري ساخته شود  ،در معرض تابش تشعشع

باشد که تمام نور تابشي را بطور کامل منعکس کند

خواهد بود و به منظور جلوگيري از دريافت اشعه

 )2پاک کردن آن راحت باشد.

توسط کارکنان و فيلم هاي موجود بايد حفاظت
کامل انجا م شود .

.-6تهويه و گرم کردن تاريکخانه :

 )cسيستم درب حلزوني

به داليل زير در طراحي تاريکخانه مي بايد تهويه

)dسيستم درب هاي چرخشي

تجهیزات تاريکخانه :

رعايت شود:

روشنايي تاريکخانه :

بعضي از لوازم ضروري تاريکخانه در قسمت زير ذکر

)0ايجاد شرايط رضايت بخش براي کار کردن کارکنان

به طور کلي در تاريکخانه 2نوع نور مورد استفاده مي

شده اند و عبارتند از :

)2نگهداري و استفاده از فيلم ها در وضعيت خوب

باشد :

)0دستگاه ظهور و ثبوت اتوماتيک

)3خوب کار کردن سيستم ظهور و ثبوت اتوماتيک

-0نورسفيد

 )2پاس کاست (محل ورود و خروج کاست ها )

در صورتي که عمل تهويه به خوبي انجام نشود رطوبت

 -2نور ايمني

)3مخزن نگهداري فيلم ها

نسبي محيط افزايش مي يابد که منجر به کاهش درجه

داليل استفاده از نور سفید در تاريکخانه :

)0ميزکار

حرارت سيستم ظهور و ثبوت خواهد شد دستگاه ظهور

)0بررسي و کنترل کاست ها و صفحات تشديد کننده

پاس کاست (محل ورود و خروج کاست ها )

و ثبوت براي جبران حرارت را افزايش مي دهد و در

)2تميز کردن محل کار

اين وسيله تبادل کاست را بين اتاق راديوگرافي و

اين حالت است که فيلم ها در داروي ظهور به علت

 )3سرويس کردن دستگاهها

تاريکخانه آسان مي کند  .بنابراين بايد دو درب داشته

افزايش درجه حرارت افزايش دانسيته پيدامي کنند و

نور ايمني :

باشد .دري که به داخل اتاق راديوگرافي باز مي شود

دچار مه آلودگي مي شوند

همانطور که مي دانيم عمل پر و خالي کردن کاستها را

بايد به وسيله سرب با ضخامت  2mmپوشيده شود .

در صورت اطمينان از نکات زير مي توان ازبروز اين

نمي توان در تاريکي مطلق بطور مطلوب انجام داد به

درب ديگر آن بايد به داخل تاريکخانه باز شود  .عالوه

مشکالت جلوگيري کرد :

همين دليل نياز به يک منبع نور تابشي براي بهتر انجام

بر اين پاس کاست بايد  2خصوصيت ديگر راهم داشته

-0کنترل رطوبت نسبي بين  01-01درصد

دادن کارها مي باشد  .به علت حساسيت فيلم ها به نور

باشد و عبارتند از )aدرها بايد داراي سيستمي باشند

 -2تعويض هواي تاريکخانه حداقل  01بار در ساعت

سفيد نمي توانيم از اين نور براي کارفوق استفاده

که مانع از باز شدن همزمان آنها شود زيرا در غير اين

 -3نگه داشتن درجه حرارت تاريکخانه بين 01-21

نماييم .بنابراين اين منبع نور تابشي بايد دو خصوصيت

صورت نور به درون تاريکخانه راه مي يابد  )b .پاس

درجه سانتي گراد

عمده داشته باشد :اوالً تامين کننده ميزان روشنايي

کاست بايد به دو قسمت تقسيم شود  ،در يک قسمت

 -7انواع درب ورودي تاريکخانه :

الزم براي کارکردندر تاريکخانه باشد و ثانياً کمترين

آن کاست هاي تابش شده و در قسمت ديگر آن تابش

)aسيستم يک دري

آسيب و مه آلودگي را روي فيلم ها ايجاد کند .

نشده گذاشته شود .

)bسيستم دو دري

