Pressure Unit

اتاق فشار

اتاق فشار اس دو لسمت تشکیل شذي و دارای یک سیستم تغذیهً اسسهی  /ه ٌهىا بهش .اشهذ یهک بدمىههً اس
سپسىل ٌای ٌىا سً در یک فزیم فلشی لزار گزفتً انذ ٌ،ىای فشار لىی سیسهتم را تهابیم بهش نمایههذ اسسهی /
تىسظ چٍار سپسىل سً در داخل یک واگم یا گاری لزار دادي شذي انذ یا اس بها.ع بىرد تائیذ دیگز لا.هل تهابیم بهش
.اشذ اتاق فشار تىانائش ارائً گاس بخلىط در سیستم تهفسش داخل خىد را داراست ایم بدمىهً دارای سیسهتم

سهتزل بحیغش است و اس لا.لیت سهتزل رعى.ت و درخً حزارت داخلش .زخىردار است سیستم تٍىیهً اتهاق فشهار
اس بدزاٌای خذاگانً ورودی و خزوخش ٌىا تشکیل شذي است در خلىی دٌانهً ورودی ٌهىا یهک بحهافا لهزار دادي
شذي است تا پس اس .اس شذ ، /اس وارد آبذ /صذبات احتمالش  ً.نفزات داخل اتاق فشار خلى گیزی .عمل آیذ
اتاق ٌای فشار بدٍش  ً.گیح ٌای فشار بهاسب ٌستهذ ٌز یک اس درٍ.ای اتاق فشار  ً.والىٌای آساد سهههذي یها
.زداشت فشار بدٍش بش .اشهذ ارتباط اتاق فشار اس عزیك یک سیستم بخا.زي داخلش ( اس غىاص ) سهً شهابل یهک
بدمىهً دو ساري .لهذگى ه بیکزوفى /بش .اشذ . ،ا خارج اس اتاق فشار ( سغح ) .ز لزار بش گهزدد سیسهتم ارتبهاعش
.گىنً ای عزاحش شذي است سهً نفهزات داخهل اته اق فشهار .هزای اسهتفادي اس سیسهتم بدبهىر .هً لغهع فعالیتشها/
نیستهذ در داخل اتاق فشار روش هائش ثا.ت نىر سم ( .ا بهذار بدهشا ) . ،مهرهىر آسهایم .یمهار در بما.هل حهزارت و
روشهائش سیاد و آسار دٌهذي چزاغ ٌای اصلش پیم .یهش شذي است چزاغ ٌای اضهغزاری در ٌهز دو لسهمت اتهاق
فشار و یک تا.لى سهتزل خارخش وخىد دارنذ
.حث اتالٍای فشار و دربا /تحت اسسهی  /فشهار .ها ) Hyperbaric oxygen therapy (HBOTببحثهش خذیهذ و
خالب است فلسفً .کارگیزی اتالٍای فشار ،خاصیت دربانش آ /است سً .ذلیل ٌمیم خاصیت دربانش در .عضش اس
صهایع دیگز بثل صهایع دریایش وٌىایش بىرد استفادي لزار بش گیزد در صهایع دریهایش و بخوىصها در حهىسي سیهز
سغحش  ً.اتالٍای فشار نیاس داریم
.زای دریافت و دانلىد ساتالىگ اتاق فشار  ً.سایت گاسساسا /صفحً اتاق فشار بزاخعً نمائیذ
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