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Розділ 1
Аналітичний огляд системи створення мікроклімату чистих
приміщень в галузі мікроелектроніки
Розділ 2
Теоретичне обґрунтування технічних рішень забезпечення
параметрів системи мікроклімату чистих приміщень у галузі
мікроелектроніки
Розділ 3
Організаційно-технологічне забезпечення реалізації проектних
рішень
Розділ 4
Техніко – економічні показники
Висновки по роботі
1. Розглянуто тепломасообмінні процеси, які відбуваються у
виробничих приміщеннях різного призначення для виробництва
мікросхем.
Для обраного способу забезпечення параметрів
мікроклімату проведено необхідні розрахунки, для визначення
необхідних витрат повітря.
2. В розділі з організаційно – технологічного забезпечення
проведено аналіз системи, що прийнята до монтажу, підібрано
необхідне обладнання, механізми та інструменти, визначено склад,
об’єм, тривалість і трудомісткість, розроблено календарний план
виконання монтажних робіт системи. Розраховано економічний
ефект від впровадження системи мікроклімату для галузі
мікроелектроніки. Наведено основні техніко – економічні
показники: загальна витрата повітря
системою вентиляції
3
становить 295299 м /год; кошторисна вартість будівництва системи
вентиляції ЧП 2632,68 тис.грн; термін окупності системи 6
місяців; загальна тривалість будівництва 47 днів.
Ключові слова: чисті
ексфільтрація; ексергія.
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Section 1
Аnalytical review of the system of microclimate creation in the field of
microelectronics
Section 2
Theoretical reasoning for technical solutions for provision of the
parameters of the microclimate system of crystallates in
microelectronics field
Section 3
Organizational and technological provision for implementation of
project decisions
Section 4
Technical - economic indicators
Conclusions on work 1. The heat-mass-exchange processes occurring in production premises
of various applications for production of microcircuits are considered.
For the selected method of providing microclimate parameters,
necessary calculations have been made to determine the required air
flow.
2. In the section on organizational and technological support an analysis
of the system adopted for installation has been carried out, the
necessary equipment, mechanisms and tools have been selected, the
composition, volume, duration and complexity have been determined, a
calendar plan for the implementation of the installation work of the
system has been developed. The economic effect of introducing a
microclimate system for the microelectronics industry is calculated. The
main technical and economic indicators are presented: the total air flow
by the ventilation system is 295299 m3 / h; Estimated cost of
construction of the ventilation system of the State Enterprise 2632,68
thousand UAH; the payback period of the system is 6 months; Total
construction time is 47 days.
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