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 خالصه
خْت  گیشًذ. هَسد اػتفادُ لشاس هی غیشُ خولِ كٌایغ دفاػی، هیىشٍالىتشًٍیه، داسٍػاصی ٍّای تویضدس تؼیاسی اص كٌایغ اص  اتاق

 هْن ای َّا هشحلِ الگَی خشیاى دسػتی كَست پزیشد. اًتخاب هـاّذُ ًتایح تْتش اص اتاق تویض الصم اػت وِ عشاحی ٍ اخشای آى تِ

دس ایي  ذ.تاؿ هی َّاتشد رسات وٌتشل دس ػاهل هْوتشیي آى اًتـاس ًحَُ ٍ َّا خشیاى وِ صیشا تاؿذ هی پان ّای اتاق عشاحی دس

خشیاى َّا دس  همالِ تِ تشسػی الگَّای خشیاى َّا دس اتاق تویض، ػشػت َّا ٍ هیضاى تغییشات خشیاى َّا تش ػاػت پشداختِ ؿذُ اػت.

الگَّـای  ؿَد هخلتظ تمؼین تٌذی هی اتاق تویض تِ ػِ دػتِ خشیاى َّای یىٌَاخت، خشیاى َّای غیش یىٌَاخت ٍ خشیاى َّای

ٍ تویضتش اغلة یىٌَاخت اػت دسحالی وِ خشیاى غیش یىٌَاخت ٍ هختلظ تشای  5والع   isoّای تویــض  خشیـاى ّـَا تــشای اتـاق

 دس تاس 20 تویضی والع داسای ّای اتاق دس َّا تؼَیض ًشخ هیضاى حذالل .تاؿذ ٍ پاییي تش هؼوَل هی 6والع  isoّای تویض  اتاق

س iso 1یاتذ تِ عَسی وِ تشای اتالی تا والع تویضی   افضایؾ هی اتاق تویضی والع افضایؾ تا هیضاىٍ ایي   تاؿذ هی ػاػت  همذا

ّوچٌیي ایي همالِ ػؼی داسد ػالٍُ تش آؿٌایی تا الگَّای خشیاى َّا دس اتاق تویض، تاؿذ.  تاس دس ػاػت هی 600تا  360تؼَیض َّا تیي 

تِ ًمؾ واستشدی آى تشای اص تیي تشدى آلَدگی اؿاسُ وشدُ ٍ تا اًتخاب الگَ ٍ ػشػت هٌاػة خشیاى َّا ٍ هیضاى تغییشات َّا تش 

 ػول آٍسدُ ٍ تِ تَلیذ هغلَب دػت یافت. اضافی هواًؼت تِاص اتالف اًشطی ٍ ّضیٌِ ّای هتٌاػة تا ًَع واستشد اتاق تویض ػاػت 
 

 .ولوات ولیذی: اتاق تویض، خشیاى َّا، تَْیِ هغثَع، َّای تویض، هیضاى تغییشات َّا، ػشػت َّا

 

 

  مقذمه .۱

 

ای ٍ  ّؼتِحاضش دس تؼیاسی اص كٌایغ اص خولِ كٌایغ دفاػی، هیىشٍالىتشًٍیه، داسٍػاصی، غزایی،  تویض دس حال  ّای اتاق

ؿَد ٍ هحیغی  ؿَد وِ تِ ؿىلی خاف ػاختِ هی تویض تِ ػٌَاى هحلی تؼشیف هی اتاق گیشًذ. فٌاٍسی ًاًَ هَسد اػتفادُ لشاس هی

تاؿذ وِ دس آى پاساهتش ّایی چَى رسات َّاتشد، دها، سعَتت، فـاس َّا، الگَی خشیاى َّا، استؼاؽ، كذا،  هحلَس هی

ی  ای، غلظت ٍ ًحَُ تاؿذ وِ وٌتشل رسات َّاتشد ؿاهل آلَدگی هیىشٍتی ٍ رسُ تحت وٌتشل هیّای صًذُ ٍ سٍؿٌایی  اسگاًیؼن

 تِ وِ ّا اٍسگاًیضم هیىشٍ ٍ ٍیشٍع تَ، ؿیویایی، هَاد َّا، دس هَخَد رسات هٌاػة وٌتشل. ]1[ تاؿذ پشاوٌذگی رسات هی

 لیذٍل تَػظ وِ تحمیمی دس هَضَع ایي .اػت تشخَسداس ای ٍیظُ اّویت اص اتاق داخل افشاد تشای ؿًَذ، هی هٌتمل َّا ٍػیلِ

 هیضاى سٍی تش ػول اتاق َّای تَصیغ تاثیش هغالؼِ تِ لَئیغ .]2[ گشفت لشاس تشسػی هَسد ؿذ اًدام 1988 ػال دس

 دس ػفًَت وٌتشل دس هْوی ًمؾ هٌاػة، َّای تَصیغ ػیؼتن وِ گشفت ًتیدِ ٍ پشداخت ػول اتاق دس هَخَد ّای ػفًَت

 پشدُ تا ّوشاُ آسام َّای خشیاى تَْیِ ػیؼتن هذلؼاصی ٍ تشسػی تِ آؿتیاًی ٍ وـتىاس ّوچٌیي .]3[ وٌذ هی ایفا ػول اتاق
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 ؿشایظ تِ سا ػول اتاق َّای ؿشایظ َّا، پشدُ اص اػتفادُ وِ تشدًذ پی ّا آى .پشداختٌذ تؼذی ػِ كَست تِ ػول اتاق دس َّا

 سا آلَدگی ٍ ًوَدًذ تشسػی سا دها وٌتَسّای ٍ ػشػت تشداسّای تٌْا ؿاى تحمیك دس ّا آى وٌذ. هی ًضدیىتش ایوي ٍ هغلَب

 آؿفتگی تشسػی تِ ّا آى. پشداختٌذ غزا تْیِ تویض اتاق یه دس َّا خشیاى ػذدی تشسػی تِ ّاٍت ٍ سٍد .]4[ًگشفتٌذ ًظش دس

 ای ٍیظُ ّای ووه تویض ّای اتاق ػذدی تحلیل وِ دادًذ ًـاى ّا آى .پشداختٌذ اتاق ی تَْیِ تش ٍسٍدی َّای خشیاى دس اٍلیِ

 تویض اتاق دس ّا آالیٌذُ ػذدی تشسػی تِ ّاٍت ٍ سٍد ّوچٌیي .]5[گزاسد هی عشاحاى اختیاس دس ّا هىاى ایي عشاحی دس سا

 پخؾ ٍ ّا آالیٌذُ هٌثغ هٌاػة، ی تَْیِ تا تَاى هی چگًَِ وِ دسیافتٌذ ّا آى .پشداختٌذ غزایی هَاد ویفیت وٌتشل تِ هشتَط

ؿًَذ. عثمِ  ّای هتفاٍتی عثمِ تٌذی هی ّای پان دس اػتاًذاسدّای هختلف تِ ؿىل اتاق. ]6[وشد وٌتشل اتاق دس سا ّا آالیٌذُ

هیىشٍهتش  5/0)تؼذاد رسات( َّای هَخَد دس اتاق تشای رسات تضسگتش هؼاٍی  ّای پان تا تَخِ تِ هیضاى پاویضگی تٌذی اتاق

 .]7ٍ 8[ گیشد كَست هی 1هغاتك خذٍل 

 

 ]7ٍ 8[ هیىشٍهتش 5/0ّای پان تشای رسات تضسگتش هؼاٍی عثمِ تٌذی اتاق -1خذٍل

E209 D209 GMP 1-14644ISO  رساتμm 5/0 تشحؼة هتشهىؼة 

 -  2 5/3 

M 1 -  - 01 

M 1/5  1  3 35 

M 2 -  - 100 

M 2/5  10  4 352 

M 3 -  - 1000 

M 3/5  100 A+B 5 3520 

M 4 -  - 10000 

M 4/5  1000  6 35200 

M 5 -  - 100000 

M 5/5  10000 C 7 352000 

M 6 -  - 1000000 

M 6/5  100000 D 8 3520000 

 

 سٍؽ دٍ .ؿذُ اػت ػشضِ ٍ اتذاع تویض ّای اتاق دس آى تشگـت ٍ َّا گشدؽ تشای ّا ػال عَل دس صیادی هذیشیتی هفاّین

 خاسج آى توام ٍ ؿَد ًوی ػیشوَلِ ٍ ؿذُ اتاق ٍاسد ؿذُ فیلتش گزس: َّای ته ػیؼتن -1تاؿذ:  هی َّا هشػَم تَصیغ

 ػٌَاى داسد. تِ تاؿذ واستشد هغلَب هحیظ حشاست دسخِ یا اػت ًیاص تاصُ َّای 100 % وِ خایی تشای سٍؽ ؿَد. ایي هی

 گشدؽ ّای گشدؽ هدذد: ػیؼتن ػیؼتن -2 .ؿَد هی تَكیِ سٍؽ ایي وٌٌذ هٌتـش غثاس ٍ گشد تدْیضات وِ ٌّگاهی هثال

 عشیك اص خشٍخی ٍ دس ؿذُ اتاق ٍاسد فیلتشّا اص َّا تاؿٌذ. هی واستشدی ّای سٍؽ تشیي التلادی ٍ تشیي سایح اهشٍصُ هدذد

 عشاحی ػولیات، فشآیٌذ گشفتِ، واس تِ هحلَل ًَع تِ تؼتگی سٍؽ آیذ. اًتخاب هی دٍتاسُ تِ گشدؽ دس دیَاس ّای پلٌَم

  .ٍ غیشُ داسد اًشطی هلشف سٍی تاثیش تدْیضات،
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 های تمیز انواع جریان هوا در اتاق .۲

خشیاى  -3خشیاى َّای غیش یىٌَاخت  -2خشیاى َّای یىٌَاخت  -1ؿَد:  خشیاى َّا دس اتاق تویض تِ ػِ دػتِ تمؼین تٌذی هی

ٍ تویضتش اغلة یىٌَاخت اػت دسحالی وِ خشیاى  5والع   isoّای تویــض  َّای هخلتظ. الگَّـای خشیـاى ّـَا تــشای اتـاق

 .]9[تاؿذ ٍ پاییي تش هؼوَل هی 6والع  isoّای تویض  غیش یىٌَاخت ٍ هختلظ تشای اتاق

 ]10[عثمِ تٌذی اتاق تویض تش حؼة ًَع خشیاى َّا  -2خذٍل 

 ISO 14644 FS 209 E ًَع خشیاى َّا

 Class 3 1 یىٌَاخت

 Class 4 10 یىٌَاخت

 Class 5 100 یىٌَاخت

 Class 6 1000 غیش یىٌَاخت

 Class 7 10000 غیش یىٌَاخت

 Class 8 100000 غیش یىٌَاخت

  

 جریان هوای یکنواخت .   ۲.۱
 

اص ّای تویض تا ستثِ تٌذی ووتش  ؿَد. اتاق ایي ًَع اص اتاق تویض تا ًام خشیاى آسام، خشیاى الهیٌاس یا خشیاى یه ػَیِ ًیض ؿٌاختِ هی

خشیاى افمی )خشیاى دیَاس تِ  -1ّای تویض تا خشیاى یىٌَاخت دٍ ًَع ّؼتٌذ:  اًذ. اتاق تشای ایي ًَع خشیاى عشاحی ؿذُ 100

 100۱خشیاى ػوَدی )خشیاى ػمف تِ وف(. تِ عَس هؼوَل دس خشیاى آسام َّا اص دسٍى فیلتشّای ّپا ػثَس وشدُ ٍ  -2دیَاس( 

ؿَد. دس ایي  ّا هىیذُ هی َّای ػوَدی َّا اص ػمف تِ ػوت پاییي آهذُ ٍ اص عشیك پلٌَمدٌّذ. دس خشیاى  ػمف سا پَؿؾ هی

ؿَد، رسات دس ًْایت تَػظ پوپ خال وف یا تَػظ  سٍؽ آلَدگی تَلیذ ؿذُ دس هحیظ تِ ػوت وف اتاق وـیذُ هی

 . ]9[خشیاى َّای یىٌَاخت ًـاى دادُ ؿذُ اػت 1ؿًَذ. دس ؿىل  فیلتشّای ّپا دس  ػمف هىؾ هی

 
 ]9[خشیاى َّای یىٌَاخت  -1ؿىل 

تاؿذ تِ  خشیاى َّای یىٌَاخت دس  دٍ حالت ػوَدی ٍ افمی تش تؼثیِ َّای ػثَسی اص فیلتش ًْایی ٍ َّای تشگـتی هتىی هی

هـخلِ  اًذ. ّا تمشیثاً دس تشاتش یىذیگش لشاس گشفتِ حفظ خشیاى َّا تِ كَست الگَی خشیاى هؼتمین، ایي دّاًِسیىِ تِ هٌظَس عَ

تاؿذ. دس ػغح واس ػوَد تـش خشیـاى  هْن دس ّشدٍ حالت اعویٌاى اص حذالل اختالل دس الگَی خشیاى َّا دس هشوض فشآیٌذ هی

ؿًَذ ًیاص تِ خشیاى  تاؿٌذ اص ایي سٍ فشآیٌذّایی وِ تِ عَس افمی اًدام هی ّـَای تویض توـام ًمـاط داسای ػغح تویضی یىؼاى هی

ّای ولیذی  . ٍیظگی]9[گیشًذ ًیاص تِ خشیاى َّای افمی داسًذ شآیٌذّایی وِ تِ عَس ػوَدی اًدام هیَّای ػوَدی داؿتِ ٍ ف

 خشیاى َّای یىٌَاخت تِ ؿشح صیش اػت:

ّا سٍی ػغح  عشاحی ؿذُ، ایي ػشػت َّا اص ًـؼتي آالیٌذُ هتش تش ثاًیِ 45/0تا  3/0( ایي ًَع ػیؼتن تشای ػشػت  1

 .وٌذ خلَگیشی هی
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 .وٌذ ّا یا افشاد آؿفتِ ؿذُ ٍ اص ایداد فضای هشدُ خلَگیشی هی آسام پغ اص تشخَسد تِ هَاًغ هاًٌذ ًیوىت( خشیاى 2

خایی وِ تدْیضات اتالفات حشاستی  تَاًذ اص وف تِ ػوت ػمف تاؿذ، اص ایي سٍؽ دس ّا تاهیي َّا هی ( دس تشخی عشح3

 هوىي اػت تِ لذس وافی تشای خٌه وشدى تدْیضات وافی ًثاؿذ. ؿَد. چشا وِ خشیاى َّا اص تاال تاالیی داسًذ اػتفادُ هی

( تْتش اػت وف وارب تاال آٍسدُ ؿَد تِ عَسی وِ خشیاى َّا هَاصی تالی تواًذ. خایی وِ >m 8/4تش ) ( تشای اتاق ػشیض4

 0/9تا  6/0د ٍ تشای هحذٍدُ هتش اص خشیاى دیَاس تِ دیَاس اػتفادُ ؿَ 8/4تا  4/2ؿَد اص  فضای تویض ًؼثتا تاسیه اػت تَكیِ هی

 . ]10[وٌذ هی هتش خشیاى َّا تِ كَست ػوَدی ٍ سٍ تِ پاییي تِ ػَی وف هـثه حشوت 

 تشخی اص هؼایة ایي ًَع خشیاى ػثاست اػت اص:

ّای خشیاى َّای آسام اتفاق  تَاًذ دس تشخی اص ػیؼتن ای وِ دس ایي خشیاى ّؼت ایٌىِ ػذم تلفیِ َّای آلَدُ هی ( ًىت1ِ

آیذ، داسای ػشػت وافی اػت وِ تتَاًذ  وِ خشیاى َّایی وِ تش سٍی ػغَح ٍ تدْیضات فشٍد هی یافتذ، تِ ایي كَستت

  .]10[ّای حشاستی تِ ٍخَد آهذُ سا اص تیي تثشد خشیاى

ػشتاػش ( ّوچٌیي لیوت ػولی آى ًؼثت تِ ػیؼتن خشیاى هغـَؽ تاالتشاػت. دس تؼضی اص هَاسد دیفیَصسّای تاهیي َّا دس 2

 . ؿًَذ ػمف تؼثیِ هی

 

 اتاق تمیز با جریان غیریکنواخت .۲.۲

 

( ًـاى دادُ ؿذُ 2) ؿَد ٍ دس ؿىل ایي اتاق ًیض تِ ًام اتاق تویض تا خشیاى َّای هغـَؽ یا خشیاى غیش یه ػَیِ ًیض ؿٌاختِ هی

ؿَد. خغَط َّا ّیچ  الگَی خاكی ًذاؿتِ  هیاػتفادُ  1000ایي سٍؽ اغلة دس عثمِ تٌذی اتاق تویض هتَػظ ٍ تاالتش اص  اػت.

 تاؿٌذ. ّای هتفاٍت ٍ خْات هختلف هی ٍ داسای ػشػت

 
 ]9[خشیاى غیش یىٌَاخت دس اتاق تویض  -2ؿىل 

ّایی وِ دس ًماط هتؼذدی سٍی یه ػغح   ّای تویض تـا خشیاى َّای غیش یه ػَیِ خشیاى َّا پغ اص ػثَس اص كافی دس اتـاق

ّا هوىي اػت تا فَاكل  ؿًَذ. خشٍخی كافی ّای خشٍخی تشگـت دادُ هی گشدد ٍ اص عشیك دّاًِ تَصیغ هیلشاس گشفتِ اًذ 

ّا تش  هحل خشٍخی كافی هؼاٍی دس ػشتاػش اتاق تویض یا ًاحیِ تویض تَصیغ ؿذُ یا سٍی هشاوض فشآیٌذی هتوشوض ؿذُ تاؿذ.

ّای خشٍخی فاكلِ داؿتِ تاؿذ اهّا تِ هٌظَس خلَگیشی اص  ّاًِواسآیی اتاق تویض هؤثش اػت. هحل كافی ًْایی هوىي اػت اص د

ای اتخار گشدد. دس حالی وِ ًماط تشگـت َّا دس ػاهاًِ خشیاى  ّا ٍ اتاق تویض تایذ توْیذات ٍیظُ ٍسٍد آلَدگی تیي  ایي كافی

ّای هشدُ داخل اتاق تویض   ًذى ًاحیِتاؿذ اها تشای تِ حذالل سػا ّای یىٌَاخت تحشاًی ًوی َّای غیش یىٌَاخت تِ اًذاصُ ػاهاًِ

 . ]9[ تایذ تِ تَصیغ ًماط تشگـت َّا ّواًٌذ ًماط ٍسٍدی َّا تَخِ وشد
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ّای سٍ تِ پاییي اگش تدْیضات فضای دیَاسّا سا اؿغال وشدُ تاؿٌذ َّای تشگـت تا  ًمغِ ضؼف ػیؼتن ایي اػت وِ دس خشیاى

خشیاى َّا اص عشیك دیفیَصسّای فیلتش ّپا وِ دس ػمف لشاس داسد ول  .خا وشد ؿَد ٍ تایذ تدْیضات سا خا تِ سٍ هی چالؾ سٍ تِ

ؿًَذ. َّای تشگـت هؼوَال اص  دس َّاػاص ًلة هی دّذ. فیلتشّای ّپا یا دس واًال یا هؼتمیوا هحیظ سا یىٌَاخت پَؿؾ هی

گیشًذ، تشای  سٍی دیَاس خاًثی لشاس هی ّا هتش دسیچِ 10تا  8ّای  وٌذ. دس اتاق ّای وٌاسی حاؿیِ اتاق ػثَس هی عشیك دسیچِ

 . ]10[ تش دسیچِ تشگـت دسٍى خؼثِ ای دس ػتَى اتاق لشاس هی گیشد ّای ٍػیغ اتاق

 اتاق تمیز با جریان مختلط .۲.۳

 3دس ؿىل  تاؿذ. ّای تویض تا خشیاى َّای هختلظ تشویثی اص دٍ خشیاى َّای یىٌَاخت ٍ غیش یىٌَاخت دس اتاق  هی دس اتاق

 .]9[ الگَی خشیاى هختلظ ًـاى دادُ ؿذُ اػت

 
 ]9[الگَی خشیاى غیش یىٌَاخت دس اتاق تویض  -3ؿىل 

ّای حؼاع، ًیاصهٌذ فضایی تا ویفیت َّایی تْتش  گیشًذ وِ تَلیذ فشآٍسدُ ّای تویض صهاًی هَسد اػتفادُ لشاس هی ایي ًَع اص اتاق

ؿَد وِ هٌغمِ تحشاًی ٍ غیش  تِ ػثاست دیگش خشیاى هختلظ ٌّگاهی اػتفادُ هی اص َّای ػیؼتن خشیاى یىٌَاخت تاؿذ. یا

تش فیلتشّای  ؿَد، دس هٌاعك حؼاع صهاى ًیاص تاؿذ. هٌاعك تا تٌظین الگَی فیلتش دس ػمف ایداد هی تحشاًی دس یه اتاق تویض ّن

تحشاًی پیؾ اص آًىِ دس فضا هٌتـش ؿَد اص  گشدد. َّا دس هٌغمِ تیـتشی دس ػمف ٍ تؼذاد ووتشی دس هٌغمِ تحشاًی ًلة هی

وٌذ. تؼتِ تِ استفاع ػمف اتاق هی تَاى ًَاحی هختلف سا تا پالوؼی گالع اص ّن خذا ًوَد. تشای تشگـت َّا  واًال ػثَس هی

اؿذ ّایی تؼثیِ ؿذُ ٍ فیلتشّایی ًیض آلَدگی هحیظ سا وٌتشل هی وٌٌذ. ٍخَد پلٌَم تشگـت َّا اگش دس وف اتاق ت دسیچِ

  .]10[ تاؿذ هَثشتش هی

 سرعت جریان هوا .۳

 

 تا تاؿذ ؿذُ تِ دسػتی عشاحی وِ تاؿذ هی اّویت حائض تؼیاس تَلیذ پشٍػِ یا ٍ واسی ّای ایؼتگاُ دس َّا خشیاى ػشػت

 ًوایذ. ػشػت َّا اغلة تَػظ دسخِ وٌتشل آلَدگی دٍس حؼاع هٌغمِ ایي اص سا ؿذُ آصاد رسات یا ٍ ّا آلَدگی تتَاًذ

ّایی وِ تا والع  ّای تا والع تویضتش ًیاص تِ ػشػت َّا تیـتشی داسًذ ًؼثت تِ اتاق ؿَد. عثك یه لاػذُ ولی اتاق تؼییي هی

ٍ ّشچِ تویضی اتاق ووتش ؿَد حدن َّای ٍسٍدی ًیض واّؾ  1تویضی ووتشی ّؼتٌذ. تیـتشیي حدن َّا ٍسٍدی تشای والع 

تشای تویضتشیي اتاق تویض    ± ۺ20تا  m/s46/0  خق وشدى خشیاى َّا، همذاس  ّای صیادی اػت وِ تشای هـیاتذ. ػال هی

اٍل تخاعش سلیك وشدى غلظت  كَست خشیاى هَاصی تِ دٍ دلیل اػت،اػتفادُ ؿذُ اػت. ّذف اكلی اص حفظ خشیاى َّا تِ 

ول رسات یا آالیٌذُ تَلیذ ؿذُ دس رسات وِ هوىي اػت دس اتاق تا تَخِ تِ فؼالیت پشػٌل یا فشآیٌذ پذیذ آیٌذ ٍ دٍم تشای ح
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ؿَد وِ اًذاصُ تدْیضات تیؾ اص  داخل اتاق اػت. اگش چِ ػشػت َّای تاالتش تشای حزف رسات هَثشتش اػت ٍلی تاػث هی

 هیضاى تِ پاساهتشّا ػایش ّواًٌذ پان اتاق دس َّا . ػشػت خشیاى]10[اًذاصُ ؿَد ٍ هٌدش تِ ّذس سفت اًشطی تؼیاسی ؿَد

 تاال پاویضگی والع تا پان ّای اتاق دس .داسد تؼتگی پان اتاق َّای ٍ الگَی خشیاى ٍسٍدی َّای خشیاى تید تِ صیادی

كٌایغ  دس .تاؿذ هی تَستَالًؼی خشیاى الگَی تِ ًؼثت تاالتشی ػشػت داسای تاؿذوِ هی كَست آسام  تِ خشیاى هؼوَالٌ

هتش تش ثاًیِ تا تَخِ تِ ًاحیِ تویض هشتَعِ عشاحی  5/0 تا 3/0تایذ تیي  5-3ّای ایضٍ  هیىشٍالىتشًٍیه ػشػت خشیاى تشای والع

تایذ تا  8ٍ  7، 6ّای ایضٍ  گشدد. ایي هْن اػت وِ اثش هىاى تدْیضات تَلیذی تش سٍی خشیاى َّا دس ًظش گشفتِ ؿَد. والع

هیاًگیي ػشػت خشیاى َّا تشای اػتاًذاسدّای ایضٍ ٍ   3هتش تش ثاًیِ عشاحی گشدًذ. دس خذٍل  09/0 ٍ 15/0، 25/0ّای  ػشػت

 . ]11[فذسال هـخق ؿذُ اػت

 ]11[تشای اػتاًذاسدّای ایضٍ ٍ  فذسال  m/sهیاًگیي ػشػت خشیاى َّا تش حؼة  -3خذٍل 

m/sهیاًگیي ػشػت FS ۹۰۹ E ISO ۴۱۶۱۱ 

305/0-508/0  Class ۹-۴  

305/0- 457/0 ۴ Class ۳ 

254/0- 457/0 ۴۰ Class ۱ 

203/0- 406/0  ۴۰۰ Class ۵ 

127/0- 203/0  ۴۰۰۰ Class ۶ 

051/0- 071/0 ۴۰۰۰۰ Class ۷ 

005/0- 041/0  ۴۰۰۰۰۰ Class ۸ 

 نرخ تعویض هوا .۴

تؼَیض َّا تش ػاػت  یه ساُ پیـٌْادی تشای تؼییي همذاس َّای هَسد ًیاص اتاق تویض تا خشیاى غیش یىٌَاخت اػت وِ  دفؼات

آلَدگی رسات هَخَد دس َّا سلیك ؿذُ اػت. اتاق تویضتش تا خشیاى غیش یىٌَاخت تؼَیض  وٌذ وذام اًذاصُ آى هـخق هی

 : ]12[اػتفادُ وشد 1تَاى اص فشهَل  داسد. تشای هحاػثِ ًشخ تؼَیض َّا هی ًیاص َّای تیـتشی تش ػاػت

(1)                                                                                                                          
قدار حجم هوا 3 م

air change per hour = 
ضا 3 حجم ف

m

m

 

 والع افضایؾ تا هیضاى ایي ٍ تاؿذ هی ػاػت دس تاس 20 والع تویضی داسای ّای اتاق دس َّا تؼَیض ًشخ هیضاى حذالل

 تاس  6 تا 4 حذالل تَاى هی ٍ ًذاسد ٍخَد هـخلی حذالل تویضی والع تذٍى ّای هحیظ تشای یاتذ. افضایؾ هی اتاق تویضی

اػتاًذاسدّای ایضٍ ٍ فذسال آهشیىا هـخق . دس خذٍل صیش تؼذاد دفؼات تؼَیض َّا تشای ]13[ گشفت ًظش دس سا ػاػت دس

 . ]11[ؿذُ اػت

 ]11[دفؼات تؼَیض َّا تش ػاػت  -4خذٍل 

Air Change /hr GMP FS ۹۰۹ E  ISO ۴۱۶۱۱ 

360-600   Class ۴-۹  

360-540  ۴ Class ۳ 

300-540  ۴۰ Class ۱ 

240-480 A/B ۴۰۰ Class ۵ 

150-240  ۴۰۰۰ Class ۶ 

60-90 C ۴۰۰۰۰ Class ۷ 

5-48 D ۴۰۰۰۰۰ Class ۸ 
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  تمیز اتاق در هوا جریان الگوی .۵

 ٍ داسد ٍخَد حؼاع تَلیذات وِ ًماعی تاؿذ. دس هی اّویت حائض تؼیاس پان ّای اتاق دس َّا خشیاى اًتـاس ًحَُ

 ایي دس سا َّا خشیاى اص واسآهذی ٍ هَثش تشویة تایؼت هی تاؿٌذ هی پزیش آػیة رسات ٍ تا آلَدگی هَاخِ دس هحلَالت

 پان ّای اتاق دس َّا خشیاى الگَی عشاحی اص پغ .یاتذ واّؾ ؿذى هحلَالت آلَدُ سیؼه تا تاؿین داؿتِ تحشاًی ًماط

 هـىالت ایي .تىاٌّذ َّا خشیاى هَثش ٍ كحیح ػولىشد اص ٍ گزاسًذ اثش اتاق دس خشیاى الگَی تش ػَاهلی اػت هوىي

 آیٌذ: تَخَد صیش تذالیل اػت هوىي

 .ؿَد فشآیٌذ اص تحشاًی ًماط تِ پان َّای خشیاى سػیذى اص هاًغ هَاًغ ( ٍخَد1

 تَستَالًؼی ٍ آؿفتِ خشیاى تِ هؼتمین سا خشیاى الگَی پان، اتاق دس هَخَد )ّا ى آ چیذهاى(آالت  هاؿیي ؿىل ٍ ( هَاًغ2

 .دّذ تغییش

 .ؿًَذ ٍاسد فشآیٌذ تحشاًی ًماط تِ ٍ یاتٌذ ًفَر پان َّای خشیاى تِ ّا ( آلَدگی3

داسد یا ًِ یا ایٌىِ ایي   ٍخَد ؿذ روش تاال دس وِ هـىالتی آیا وِ ًوَد خَاّذ تؼییي پان اتاق دس َّا خشیاى سفتاس هـاّذُ

 .]14[ ؿًَذ هـىالت تاػث افضایؾ آلَدگی هی

 نتیجه گیری .۶

 

تَاى هالحظِ ًوَد ٍ تِ  دس ایي همالِ وِ تش سٍی اًَاع الگَی خشیاى َّا ٍ هیضاى تغییشات آى تحث ؿذُ اػت. پغ اص تشسػی هی

ٍ تویضتش اغلة یىٌَاخت اػت دسحالی وِ  5والع   isoّای تویــض  ایي ًتیدِ سػیذ وِ الگَّـای خشیـاى ّـَا تــشای اتـاق

تاؿذ وِ تا تَخِ تِ ًَع واستشد ٍ ؿشایظ  ٍ پاییي تش هؼوَل هی 6والع  isoّای تویض  اتاقخشیاى غیش یىٌَاخت ٍ هختلظ تشای 

تا تَخِ تِ ؿشایظ اتاق تویض، ػشػت ٍ ًشخ  4ٍ  3ؿَد. ّوچٌیي تا اػتفادُ اص خذاٍل  اتاق تویض یىی اص الگَّای فَق اًتخاب هی

ی ٍ سػیذى تِ تویضی هَسد ًظش اص اتالف اًشطی ٍ ّضیٌِ ّای تغییش َّای هٌاػة سا اًتخاب ًوَدُ تا ضوي اص تیي تشدى آلَدگ

 ّای تَْیِ هغثَع خلَگیشی تؼول آیذ. اضافی تشای اًتخاب دػتگاُ
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