
  
 

1 

 

 دومین کنفرانس تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی
 1395 مهر 7و  6، دانشگاه بیرجند

   تمیز يها اتاقسیستم تهویه مطبوع در  يها مشخصهبررسی  

  *2میثم علیزاده، 1محمد افتخاري یزدي
  استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي -1 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزيدانشجوي کارشناسی ارشد  -2
  meisamalizadeh88@gmail.com :پست الکترونیکی *

    چکیده
 يها اتاق ،امروزه بر کسی پوشیده نیست که یکی از احتیاجات ضروري برخی از صنایع تولیدي با گذشت زمان و پیشرفت علم، صنایع امروزي شاهد تغییر بسیاري نسبت به گذشته هستند.

 يها اتاقبخش طراحی در  نیتر مهمتوان گفت میصورت پذیرد و  یدرست بهتانداردها و که طراحی و اجراي آن مطابق اس نولوژي زمانی به تولید مطلوب کمک خواهد کرداین تک .باشد یمتمیز 
انتخاب صحیح  هاي تمیز پرداخته شود.هاي تهویه مطبوع در اتاقهاي سیستمترین مشخصهمختصر به مهم صورت بهعی شده است در این مقاله س باشد.میسیستم تهویه مطبوع آن  ،تمیز

انتظار  سیستم تهویه مطبوع اتاق تمیز سرعت هوا و ... کاري است که از یک طراح ها، جهت جریان هوا،س تمیزي، دما، رطوبت، فشار اتاقکال ازجملهپارامترهاي اصلی در طراحی اتاق تمیز 
  کند. دیتأکها در صنعت امروز آن کننده نییتعبه اهمیت روزافزون و  ،تمیز يها اتاققاله سعی دارد عالوه بر ایجاد آشنایی با تهویه این مهمچنین رود. می
  انواژگ دکلی

  هواي تمیز ،14644- 1هواساز هایژنیک، ایزو ، تهویه مطبوع، اتاق تمیز
 
 

  قدمه م  -1
 ،دگردسال قبل برمی 100ق تمیز به حدود اگرچه سابقه طراحی و ساخت اتا

در  .]1شود [ یمیک فناوري جدید محسوب  ینوع بهاتاق تمیز اما تکنولوژي 
اهمیت و  ،بسیار زیاد يها شرفتیپعصر حاضر با توجه به افزایش سطح علوم و 

وجود یک امروزه  .هاي تمیز براي همه مشخص استگستره کاربرد اتاق
بسیاري از  محیط تمیز براي تولیدات صنعتی از ملزومات جوامع جدید بوده و

  دانند.هاي تمیز مییون استفاده از اتاقصنایع پیشرفت خود را مد
  زیر آمده است: صورت بهدر استاندارد ایزو تعریف اتاق تمیز      

و به صورتی ساخته و  شده کنترل اتاقی که در آن تمرکز ذرات معلق در هوا«
به حداقل که ورود، تولید و بقاي ذرات داخل اتاق را  شود یمبه کار گرفته 

و سایر پارامترهاي مربوطه مثل دما، رطوبت و فشار نیز تحت کنترل  برساند
  ]2[ »باشد.
  کند:تعریف می گونه نیاانجمن تهویه مطبوع امریکا نیز اتاق تمیز را      

، تعداد ذرات يها مشخصهمشخص با کنترل محیطی  محصورشدهیک فضاي «
 ها سمیکروارگانیمجریان هوا، ارتعاشات، صدا،  واره طرحدما، رطوبت، فشار هوا، 

  ]3[ ».نامند یمو سطوح روشنایی را اتاق تمیز 
که در یک اتاق تمیز  کنند یمذره تولید  ها ونیلیم آالت نیماشو  ها انسان     

  شوند.و از محیط خارج می کنترلمختلفی  يها روشتوسط انتشار این ذرات 
در  ها آنکه برخی از  باشند یمتمیز داراي کاربردهاي مختلفی  يها اتاق     

  آورده شده است: "1 جدول"
  

  تمیز يها اتاقکاربرد  يها حوزه 1جدول 
  تمیز يها اتاقمواردي از کاربردهاي 

  ها يهاد مهینصنایع الکترونیک و   1
  صنایع میکرومکانیک  2
  صنایع داروسازي  3
  بیمارستانی و درمانی يها طیمح  4
  صنایع نظامی  5
  صنایع غذایی  6

سیستم  ،ده آنقلب تپن ینوع بهتمیز و  يها اتاقاجزاي  نیتر یاصلیکی از      
 نقش کلیدي و مستقیم در کیفیتاین سیستم باشد و تهویه مطبوع می

  دارد. محصوالت
  بر کیفیت هوا عبارت است از: رگذاریتأثسه عامل مهم      

 هوا دماي -
 رطوبت نسبی -
 هواموجود در میزان ذرات  -

 ریتأثت هواي محیط خود تحت برخی از عوامل مانند میزان ذرا     
 مانند: .باشد یمثانویه سیستم تهویه مطبوع فاکتورهاي 

 فشار اتاق -
 تعویض هوا -
 ، برگشت و خروجیي وروديحجم جریان هوا -
 جهت جریان هوا -
 الگوي جریان هوا -
 سرعت جریان هوا -
 ورودي، برگشت و خروجی يها چهیدرمحل  -
 فیلترهاي هواو عملکرد بازده  -

  سیستم تهویه مطبوع يبند طبقه -2
آن را به چهار بخش  تمیز يها اتاق به جهت بررسی سیستم تهویه مطبوع

  کنیم:می میتقس ریز
  پشتیبانی يها ستمیس - 1
  هواساز يها دستگاه - 2
  هوا سیستم توزیع - 3
  ها اتاقمحل استفاده و  - 4
  
  پشتیبانی يها ستمیس - 2-1

هاي گرمایی و سرمایی محاسبات مربوط به ظرفیتبایستی دقت شود تا 
 گرفته انجام یدرست به ازیموردنو به تبع آن میزان دبی آب گرم و سرد 
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، اتصاالت، شیرها کلکتورها ،ها لوله بندي و اجرايباشد. همچنین سایز
و نحوه  انتخاب مسیر ها،جوشکاري .صورت پذیرد یدرست بهو ... 

از موارد مهم  نیز بایستی توسط افراد ماهر انجام گیرد. اتصاالت
آب  باشد.مناسب و استاندارد تمامی سطوح میبندي عایق، ازیموردن

 يها بیآسرسوب و  جادیابه سیستم نیز جهت جلوگیري از  واردشده
  گیري شده باشد.سختی حتماًدیگر و کاهش بازده 

مطابق با ظرفیت  یکش برقسیستم  نیتأماز موارد ضروري دیگر      
انتخاب نوع و جنس  به اتصال زمین است.آن و مجهز بودن  ها دستگاه

انتقال فرمان بسیار مهم است و بایستی  يها کابل مخصوصاً ها کابل
روشنایی کافی و  نیتأم توسط افراد داراي مهارت کافی اجرا شود.

  د ضروري نیز بایستی در نظر گرفته شود.الزم در موارامکانات 
و تجهیزات سیستم تهویه مطبوع نیز  ساتیتأسمحل قرارگیري      

  در جاي خود به افزایش بازده کمک بسیاري نماید. تواند یم
هاي چیلر، بویلر و دیگر یکی از مسائل مهم دیگر، دستگاه     

 رگذاریتأثباشد که در جاي خود بسیار مهم و هاي پشتیبانی می سیستم
مرتب و توسط افراد  صورت بهها هستند. بایستی عملکرد این دستگاه

  مجرب بررسی شود تا سیستم تهویه مطبوع دچار مشکل نشود.
  
  هواساز يها دستگاه -2-2

دماي مناسب در کلیه فصول  نیتأمهواساز دستگاهی است که امکان 
سال توسط تولید هوا با دمایی متناسب با شرایط طرح داخل را دارا 

تفاده و طراحی این توجه به شرایط خاص پروژه، شرایط اس ا. بباشد یم
 دست نیازا یکیتمیز  يها اتاق بایست تغییر کند.دستگاه نیز می

  هستند. خاص يها پروژه
که قابلیت  کند یمخاص اتاق تمیز، دستگاهی را طلب  يها یژگیو     

فیلتراسیون بسیار قوي،  فراهم آوردن شرایط مطلوب آن را دارا باشد.
درصد هواي تازه در برخی موارد، تعمیرات و نگهداري  100 نیتأم

ایزوالسیون  ،گردوغبارساده، امکان شستشوي ساده دستگاه، عدم تولید 
این  ازجملهو برگشت و ... تداخل هواي رفت عدم ورود و  منظور بهقوي 

به هواساز هایژنیک شهرت این گروه از هواسازها  باشد.ها میویژگی
  دارند.
گوناگون در این رابطه  مؤسساتاستانداردهاي متفاوتی توسط      
است، اما در حال حاضر اکثر کشورهاي جهان استاندارد  شده نیتدو

  .اند دادهخود قرار  مدنظرایزو را  یالملل نیب
بسیار صاف و صیقلی  ستیبا یمسطح داخلی هواسازهاي هایژنیک      

از بروز گوشه و زاویه پرهیز گردد تا از جمع شدن  االمکان یحتبوده و 
طراحی بدنه و تمیز گردند.  یراحت بهي شده و غبار و ذرات جلوگیر

گونه برآمدگی هیچاخل باشد تا در د يا گونه بهدستگاه باید  يها لیپروف
  یا فرورفتگی ایجاد نشود.

هواساز هایژنیک از فوالد ضدزنگ بوده و  يها دستگاهجدار داخلی      
  دوجداره و عایق حرارتی باشد. صورت بهبدنه دستگاه بایستی 

شود استفاده می پالگ با طراحی خاص يها فناز  ها دستگاهدر این      
ا بوده و به راحتی فیلترهاي هپا و اولپ تا جوابگوي افت فشار بسیار باالي

کوپل مستقیم  صورت به ها فننوع از  نیا .نمود يساز پاكرا  ها آنبتوان 
 بوده و عدم استفاده از تسمه موجب کاهش چشمگیر تولید ذرات

دستیابی به بهترین کارکرد در  منظور بههمچنین  شود.می آالینده

سیستم، با استفاده از سنسورهاي کنترل فشار و دما و پانل اینورتر، دور 
  .شود یمفن جهت قرار گرفتن در شرایط مناسب تغییر داده 

با شیبی مناسب طراحی و قرار  ها دستگاهسینی درین و کف      
 یراحت بهب صورت پذیرفته و آ یراحت بهتا شستشوي دستگاه  رندیگ یم
  از دستگاه خارج گردد. سرعت بهو 

دستگاه هواساز بایستی داراي روشنایی کافی در داخل باشد تا در      
 بتوان نسبت به بازدید فضاي داخلی اقدام نمود. ازیموردنمواقع 
اي بایستی هاي دورهبازدید نیز جهت بازرسی يها پنجره نیهمچن
  ]4[ بینی شود.پیش
از هواي  توان ینمبه دالیل خاص،  معموالًاتاق تمیز،  يها پروژهدر      

درصد  100 صورت بهبرگشتی استفاده کرد و لذا سیستم در اکثر موارد 
مواقعی بحث میزان مصرف، در چنین  پس گردد.هواي تازه استفاده می

ائز اهمیت و بسیار ح گشتهابی انرژي مطرح وري و بازیکنترل، بهره
یري از تلفات با استفاده از جهت جلوگ شودامروزه سعی می است.
هاي مناسب، انرژي هواي خروجی به هواي ورودي منتقل گردد تا مبدل

  .افزایش یابددمان سیستم نیز ران
  
  سیستم توزیع هوا - 2-3

از دستگاه هواساز به محل  این مرحله نوبت به انتقال هواي تحویلی در
هوایی که با صرف  ،شود در مسیر انتقالرسد. بایستی توجه مصرف می

هزینه و انرژي باال تمیز و به حالت مطبوع درآمده دچار آلودگی و تغییر 
ها توسط ایستی تمامی اتصاالت فلنچی کانالب براي این منظور نشود.

ها هوابند شوند و ساخت کانال کامالً نوارهاي هوابندي مخصوص
براي کنترل  مشاهده نگردد. ها آنر درزي د گونه چیهباشد که  يا گونه به

  تابش نور استفاده کرد.تست  ازجملههاي مختلفی توان از روشآن می
کامل  طور بهها دماي هوا بایستی کانالهمچنین به جهت حفظ      

 دقت به این موضوع الزم است که با توجه به آزادسازي عایق شوند.
 حتماًند پشم شیشه مانهاي سنتی بسیار زیاد ذرات توسط برخی عایق

این کار  هاي االستومتري با ضخامت کافی استفاده شود.بایستی از عایق
بسیار باال در مصرف انرژي موجب باال رفتن بازده و  ییجو صرفهعالوه بر 

  .شود یمنیز  و کاهش صداي تولیدي عمر مفید سیستم
از مقاطع دایروي یا چهارگوش با توجه با افت فشار  مورداستفادهدر      

از مقطع دایروي  شود یمکمتر و همچنین عدم وجود زوایا ترجیح داده 
از  توان یمرایی ولی با توجه به فضاي موجود و توان اج استفاده شود،

نیز از موارد  ها کانالضخامت و جنس  استفاده نمود. مقاطع چهارگوش
ها از جنس گالوانیزه کانال ها پروژهدر اغلب  معموالًو مهم بوده 

  .شود یمو ضخامت ورق با توجه به ابعاد کانال انتخاب  شده ساخته
صحیح  طور به شده استفادهفلزي  تمامی مصالح حتماًبایستی      

  جلوگیري شود. ها آن یزدگ زنگزده شود تا از پوسیدگی و  ضدزنگ
پیشنهاد طراح بایستی نسبت به ها نیز بر اساس در مسیر کانال     

  هرگونه وسیله کنترلی اقدام گردد. نصب دمپر کنترل دبی هوا و
  
  هامحل استفاده و اتاق - 2-4

طراحی استاندارد محل  ،سیستم تهویه مطبوع يها قسمت نیتر مهماز 
  .باشد یممصرف هوا 



 

3 

 

در در مورد طراحی عملکرد سیستم تهویه مطبوع موارد زیر بایستی      
  نظر گرفته شود:

  تمیز بر اساس استاندارد و کاربري کالس تمیزي اتاق- 1        
  انتخاب نوع جریان هواي اتاق- 2
  هوافشار اتاق جهت تنظیم جهت جریان  - 3
  تمیز اتاق و رطوبت دما - 4
  دفعات تعویض هواي اتاق در ساعت - 5
  تخلیه هواو  ریزش، برگشت يها چهیدرري محل قرارگی -6
  
  تمیز اتاق يکالس تمیز -1- 2-4

 یکی از اولین اقدامات در طراحی سیستم تهویه مطبوع مشخص نمودن
 14644- 1کالس تمیزي اتاق بر اساس استانداردهاي مربوطه مانند ایزو 

  ]3[ ".١شکل" .باشد یم
  نسبت به انتخاب سایر پارامترها اقدام نمود. توان یم بیترت نیا به

  انتخاب نوع جریان هواي اتاق -2- 2-4
بعد از انتخاب کالس تمیزي اتاق تمیز نوبت به انتخاب نوع جریان 

 يبند کالسو  ازیموردنبا توجه به میزان تمیزي  .باشد یمهواي اتاق 
  گردد:نسبت به انتخاب نوع جریان اقدام می

 ]5["٢شکل " -هیسو کیجریان هواي  - 1
 ]5["٣شکل " -هیسو کیجریان هواي غیر  - 2
 ]5["۴شکل " -سویه و غیریک هیسو کیترکیب جریان هواي  - 3

  

  

  
  جریان هواي ترکیبی 4شکل 

  
  ها اتاقفشار  -3- 2-4

بایستی جهت  ،هادرها، دیوار و دریچه اطرافبا توجه به وجود درز در 
ها و ایجاد آلودگی متقاطع، در سایر اتاق جلوگیري از انتشار آلودگی

  توسط اختالف فشار از خروج یا ورود ذرات جلوگیري شود.
متر بر ثانیه به  1تا  0,5بدین منظور با ایجاد جریان هواي حدود      

و طراحی) از ورود یا خروج داخل یا خارج اتاق (با توجه به نوع اتاق 
رابطه جریان هوا و اختالف فشار با  "۵شکل"در  .ذرات جلوگیري نمود

  ]3[ است. شده دادهسطح درزها نشان 
اد این در استانداردها جهت ایج شنهادشدهیپمیزان اختالف فشار      

  ]3[ باشد.پاسکال می 15تا  10جریان 

  هوابند يها اتاق - 3-1- 2-4
که  يا گونه به و مواد، جهت کنترل ورود و خروج افراد ي هوابندهااز اتاق

جریان هواي انتقال  از و همچنین نشده هاموجب بر هم زدن فشار اتاق
  .شود یماستفاده  جلوگیري گردد، مجاور يها اتاقآلوده مابین 

  ]3[ است. شده دادهنشان  "۶شکل " هاي هوابند درانواع مختلف اتاق
  

 

  

  14644-1تمیز توسط استاندارد ایزو يها اتاق يبند کالس 1 شکل

 

  

  در اتاق تمیز هیسو کیجریان هواي  2شکل 

 

  

  هیسو کیجریان هواي غیر  3شکل 

 

 

رابطه بین جریان هوا، اختالف فشار و سطح درزها 5شکل   
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  هوابند يها اتاقانواع مختلف  6شکل 

 
  ها اتاقدما و رطوبت  -4- 2-4
 معموالًدهد که یط راحتی دما و رطوبت را نشان میشرا "7شکل"
-می قبول قابلر زمستان و تابستان شرایط آسایش کارکنان د عنوان به

  ]1[ ند در نقاط مختلف جهان تغییر کند.توااین استاندارد می باشد.

  
  شرایط راحتی دما و رطوبت در تابستان و زمستان  7شکل 

دارند و یا کار داراي تحرك  يتر میضخکه افراد لباس  ییدرجا     
شده و میزان رطوبت نیز کاهش  تر خنکباالتري است الزم است تا هوا 

 22±0,3دماي میزان مناسب پیشنهادي در استانداردهاي معتبر،  یابد.
جهت البته  .]3باشد [میدرصد  50±5 نسبی و رطوبت وسیسلسدرجه 

درصد  30جلوگیري از خطرات احتمالی رطوبت هوا نبایستی کمتر از 
  باشد.

  
  دفعات تعویض هواي اتاق در ساعت -5- 2-4

بار  20 ،داراي کالس تمیزي يها اتاق ویض هوا درحداقل میزان نرخ تع
فزایش کالس تمیزي اتاق افزایش و این میزان با ا باشد یمدر ساعت 

هاي بدون کالس تمیزي حداقل مشخصی وجود براي محیطیابد. می
  ]4[ گرفت.بار در ساعت را در نظر  6تا  4حداقل  توان یم و ندارد
بر  صرفاًممکن است برخی از طراحان بدون مراجعه به مراجع و      

بدین  اقدام کنند و این پارامتراساس محاسبات سرانگشتی به انتخاب 
هاي باال به سیستم شوند و یا سیستم ترتیب یا موجب تحمیل هزینه
  .نتواند پاسخگوي نیاز واقعی باشد

 است: مؤثردر انتخاب نرخ تعویض هوا عوامل زیر      

دیوارها، تابش گرماي دریافتی در فضاهاي تهویه شده از طریق  -
 نور خورشید و ...

 و وسایل داخل محیط و افراد ها دستگاهگرماي دریافتی از طریق  -
 رطوبت دریافتی از محیط خارج مانند رطوبت بیرون -
رطوبت دریافتی از طریق فرآیندهاي داخل اتاق مثل شستشو،  -

 فرآیندها و ...
 تعداد و محل حضور افراد -
 اخل اتاقمیزان فعالیت و نوع حرکت افراد د -
 نوع و میزان لباس پوشیده شده توسط افراد -
 ها آننوع فرآیندها و میزان آزادسازي ذرات  -
 میزان پاکی هواي ورودي -
 میزان تحت پوشش قرار دادن فضا توسط هواي ورودي -
 میزان و محل خروج هوا از محیط تهویه شده -
 حساس يها تیفعالمحل قرارگیري انجام  -
جهت رسیدن به اختالف فشارهاي  ازیموردنمیزان جریان هواي  -

  )باشد یمکمتر از بقیه فاکتورها  معموالًشده ( نییتع
 انتخابی براي میزان تعویض هوا به شرح ذیل است: يها بازه معموالً

 بار در ساعت 20تا  6: يبند کالسبدون  يها طیمحبراي  -
 بار در ساعت 40تا  20: 8ایزو  باکالس يها طیمحبراي  -
 بار در ساعت 60تا  40: 7با کالس ایزو  يها طیمحبراي  -
، هیسو کیکمتر با توجه به استفاده از جریان  يها کالسبراي  -

 سرعت جریان هوا و الگوي جریان اهمیت بیشتري دارد.
-  
  و اگزاست ریزش، برگشت يها چهیدرمحل قرارگیري  - 6- 2-4

و فراد ، میزهاي کار و اها دستگاهبایستی طراح بر اساس محل قرارگیري 
بهترین نقاط جهت  نسبت به انتخاب موردنظرفضاي همچنین 

در  که ينحو به هاي ریزش و برگشت هوا اقدام کند.قرارگیري دریچه
اع ذرات وجود نداشته باشد نقطه کوري جهت اجتم چیموردنظر هاتاق 

  پوشش داده شود.و تمام فضا 
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مطابق با بایستی نیز بسیار مهم است و  ها چهیدرانتخاب مدل      
  استانداردهاي طراحی اتاق تمیز انتخاب شود.

  
  سیستم تهویه مطبوع پایش و کنترل -3

یز الزم هاي تمباالي سیستم تهویه مطبوع در اتاق با توجه به حساسیت
مـداوم پـایش شـده و هرگونـه      صورت بهها است تا عملکرد این سیستم

مشخص و اقدامات اصـالحی انجـام    عاًیسرمغایرت و اشکال در سیستم 
  پذیرد.

هاي ستمهاي تمیز به سیهاي تهویه مطبوع اتاقامروزه اکثر سیستم     
در  سرعت به اطالعات الزمماتیک مجهز بوده و تمامی پایش اتو کنترل و
  گیرد.ر قرار میاپراتواختیار 
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