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ورود  .انـد  قـرار گرفتـه   بـرداري  و بهـره  مـورد اسـتفاده   ، تجهیزات پزشکی، صنایع الکترونیـک و ...  صنایع حساس مانند صنایع دارویی بسیاري از هاي تمیز در اتاق هاي اخیر در سال
ناسـب جهـت جلـوگیري از ورود    کـار بسـیار م   یـک راه د. شو محسوب میهاي تمیز  براي اتاق عنوان تهدیدي به هموارجانبی به درون اتاق تمیز ه هاي هاي خارجی و آلودگی آلودگی
ایجـاد جریـانی    ي اختالف فشار مناسـب و کـافی در نتیجـه    .باشدمیکنترل اختالف فشار بین اتاق تمیز و محیط اطرافش  ،به اتاق تمیز هاي جانبی هاي خارجی و آلودگی آلودگی

هاي تجربی در یک اتاق تمیز و محیط اطرافش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. جریان هواي ورودي بـه اتـاق    یک مدل به همراه داده ،این مقاله در آید. مناسب از هوا حاصل می
گیـري  تمیـز انـدازه  فشار اتاق  اختالفتمیزي اتاق تمیز، نرخ تهویه و  ي هواساز تنظیم شده و پارامترهاي اتاق تمیز از جمله درجهتغییر فرکانس الکترونیکی در سامانه تمیز توسط 

یط ز بـا محـ  اخـتالف فشـار اتـاق تمیـ     دقیق کنترل ،ودگیآلتمیزي اتاق تمیز و کنترل  ي کار مناسب جهت حفظ درجه هاي انجام شده مشخص گردید که یک راه شدند. با بررسی
 درصد مصرف انرژي را کاهش داد.  7/25توان تا  اختالف فشار مابین اتاق تمیز و محیط اطرافش می دقیق همچنین مشخص گردید که با کنترل در این بررسی باشد. میاطرافش 

  :کلید واژگان
  ، نرخ تهویهکاهش مصرف انرژي غلظت ذرات، فشار، ، اختالفاتاق تمیز 

  
 
 

-1  قدمه م 
 اي ویژه نواحی عنوان به تمیز هاي اتاق 14644-1 ایزو استاندارد با مطابق

 هـاي  اتاق همچنین گردند می تعریف باشد شده کنترل آن در ذرات غلظت که
 در ذرات تولیـد  و بقـا  ورود، که شوند می گرفته بکار و ساخته اي گونه به تمیز

 مانند محیطی شرایط سایر لزوم صورت در و مواقع بعضی در. باشد حداقل آن
 شـده  کنتـرل  ذرات غلظـت  بـر  عـالوه  تمیـز  اتاق در نیز رطوبت و فشار دما،
 آلـودگی  کنتـرل  بر عالوه باید مناسب عملکرد با تمیز اتاق یک. ]1[ باشد می

 و تمیـز  اتـاق  يتمیـز  ي درجـه  حفظ. باشد داشته نیز مناسبی انرژي بازدهی
 کـافی  و مناسـب  فشـار  اخـتالف  ایجاد با تمیز اتاق در اي ذره لودگیآ کنترل
 قابـل  فشار اختالف. ]2,3[ گردد می حاصل اطرافش محیط و تمیز اتاق مابین
 هـواي  جریـان  ایجـاد  ي نتیجـه  در اطـرافش  محـیط  و تمیز اتاق مابین قبول

-مـی  حـداقل  بـه  را جـانبی  هاي آلودگی از ناشی ریسک و شده ایجاد مناسب
 اتـاق  داخلـی  هـواي  کیفیـت  و تمیز اتاق تمیزي ي درجه حفظ. ]4,5[ رساند
 نرخ همچنین و )1هپا( باال بازدهی با فیلترهاي از هوا جریان گذراندن با تمیز
 مصـرف  افزایش موجب امر این که گردد می میسر ساعت بر هوا تعویض باالي
 شـود  مـی  تجـاري  سـاختمان  یک به نسبت تمیز اتاق برابري 60 تا 40 انرژي

 تمیـز  اتـاق  در انـرژي  مصـرف  میزان اخیر مطالعات در دلیل همین به ]6,7[
  .است گرفته قرار توجه مورد بسیار

 تمیـز  اتاق در انرژي مصرف روي بر به تازگی که هایی پژوهش از یکی در
 داشـته  تنظـیم  قابلیـت  فـن  سرعت که زمانی گردیده مشخص گرفته صورت

 بـه  انـرژي  مصـرف  ،باشـد  شده کنترل فیلتراسیون میزان اصطالح در و شدبا
 پـژوهش  ین. ایابدمی کاهش درصد 40 تا 35 حدود در و توجهی قابل میزان

 تمیزي ي درجه حفظ جهت تهویه ثابت و باال نرخ که دهدمی نشان همچنین
 عالوه. ]8[ باشد می ضروري غیر ،مطلوب حد تا ذرات تعداد کاهش و تمیز اتاق

                                                             
1 HEPA 

 ضـمن  تمیـز  اتـاق  در انرژي مصرف بهبود کارهاي راه اخیر پژوهش در این بر
  .است گرفته قرار بررسی مورد نآ تمیزي ي درجه حفظ

  روش اندازه گیري -2
 درجـه  همـراه  بـه  اطـرافش  محیط و تمیز اتاق چیدمان و آرایش 1 شکل در

 هـاي فیلتـر  فن طریق از شده فیلتر هواي. است شده داده نشان هاآن تمیزي
 جریـانی  ایجـاد  بـا  و شـده  تمیز اتاق وارد تمیز اتاق سقف روي بر شده نصب
 .آوردمی فراهم را 5 ایزو تمیزي درجه با تمیزي اتاق) 2سویه یک( طرفه یک

   

  

 پـایین  در شـده  نصـب  برگشت هايدریچه طریق از نیز برگشت هواي جریان
 تمیـزي  درجـه  با تمیز اتاق اطراف در). 2 شکلشوند (می داده برگشت دیوار
 غیـر ( طرفـه  یک غیر جریانی با و 7 ایزو تمیزي درجه با تمیز اتاق یک 5 ایزو
 و طراحـی  8 ایـزو  تمیـزي  درجه با لباس تعویض اتاق همچنین و) 3سویه یک

                                                             
2 Uni-Directional 
3 Non Uni-Directional 

 هاي تمیز  چیدمان اتاق 1شکل 

No. 1 

No. 2 

No. 3 
No. 4 

No. 5 

No. 6 
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خروج  سیستم و برگشت هواي تازه، هواي هواساز، سیستم. است شده ساخته
 . است شده داده نشان 2 شکل در به طور شماتیکهوا 

  

 فشـار  هوا، جریان دبی هوا، جریان سرعت شامل شده گیرياندازه پارامترهاي
 از سـرعت  گیـري  اندازه جهت. باشد می حجم واحد رد ذرات تعداد و استاتیکی

 گیـري انـدازه  ي محدوده .است شده استفاده AVM 305 سنج سرعت دستگاه
 ثانیه بر متر 5 زیر هاي سرعت در ±% 5/1 دقت با و ثانیه بر متر 0-30 سرعت

 محدوده با TSI 8351 دستگاه از هوا جریان دبی گیرياندازه جهت. باشدمی
 شـده  اسـتفاده  ±%5 دقـت  با و ساعت بر مترمکعب 3500 تا 50 گیرياندازه
 تـا  0 گیـري  انـدازه  محـدوده  با TESTO فشارسنج توسط نیز هوا فشار .است
  . است شده گیري اندازه ±%1 دقت با و پاسکال 100

 جهـت  نیـز   804MET ONE و H237 MET ONE لیزري شمارشگر
 .]9[ گرفـت  قـرار  اسـتفاده  مـورد  حجـم  واحـد  در ذرات تعـداد  گیـري  اندازه

 ،<1 ، <7/0 ،<5/0 ،<1/0 قطـر  بـا  ذرات شـمارش  توانـایی  ذرات شمارشگر
 بـه  را قطر 4 انتخابی صورت به که باشدمی دارا را میکرومتر 10 و <5 ،<5/2

 .نمایدمی شمارش همزمان طور

  اطرافش محیط و تمیز اتاق در فشار تحلیل -3
 در جریـان  مسیر جریان، فشار اساس بر ناحیه به ناحیه جریانی مدل یک

 اختصـاص  فشـار  یک ناحیه هر به مدل این در. نمایدمی مشخص را ناحیه هر
 گـردد  می مشخص یکسري خطوط توسط اتاق هر جریان سپس شود می داده

 را دیگـر  ناحیـه  و ناحیـه  یـک  دبی جریان بین  میزان خطوط این .]10,11[
 رابطـه  از دبی جریـان  و فشار اختالف میزان تعیین جهت .دننمای می مشخص

 .گرددمی استفاده) 1(
푄 = 푘(∆p) .  )1(                                                             

 تمیـزي  هـاي  هدرجـ  بـا  نـواحی جریان هوا در  ارتباط مدل این اساس بر 
 دبـی  و فشـار  اخـتالف  بـین  حـاکم  روابط و باشدمی 3 شکل همانند مختلف
 بـین  جریـان  ضریب kij رابطه این در. باشدمی )2( بطوار با مطابق نیز جریان
 جریـان  ضـریب نیز   k6Eبوده و  j=1-6 و i=1-5 مقادیر .باشدمی  j و i ناحیه

  .باشد می بیرون محیط و ورودي ناحیه بین
 

푄 + 푘 (푝 − 푝 ) . = 0                                                     
푄 + 푘 (푝 − 푝 ) . − 푘 (푝 − 푝 ) . = 0      
푄 + 푘 (푝 − 푝 ) . − 푘 (푝 − 푝 ) . = 0  

푄 + 푘 (푝 − 푝 ) . − 푘 (푝 − 푝 ) . = 0     
푄 + 푘 (푝 − 푝 ) . − 푘 (푝 − 푝 ) . = 0 
푄 + 푘 (푝 − 푝 ) . − 푘 (푝 − 푝 ) . = 0                )2(  
 

  

نرخ تهویه متناسـب   آن، تحلیل و) 2 وابطر( شده ارائه مدل بکارگیري با
 بـه  که مطلوب فشار اختالف حفظ جهت ها خروجی از زیر درب جریان دبیبا 

با  تمیز اتاق براي .)4 شکل( محاسبه گردید باشد می پاسکال 15 و 10 ترتیب
 دبینرخ تهویه متناسب با  پاسکال 10 فشار اختالف با 5تمیزي ایزو  ي درجه

 15 فشـار  اخـتالف و بـراي   باشـد  مـی  5 تا 3 بین  خروجی از زیر درب جریان
 7 تـا  4 بـین   خروجـی از زیـر درب   جریان دبی نرخ تهویه متناسب با پاسکال

 جریـان  دبـی نـرخ تهویـه متناسـب بـا      شـود  می دیده که طور همان .باشد می
 دابعـا  بـا  تمیـز  نـواحی  در فشـار  اخـتالف  حفظ جهت ها درب زیر از خروجی
 از کمتـر  بسـیار  7 ایـزو  تمیزي درجه با تمیز اتاق مانند) شتریب حجم( بزرگتر
معناسـت کـه    بـدین این  .باشد می) کمتر حجم( کوچکتر ابعاد با تمیز نواحی

تمیزي باالتر در مجاورت ي زمانی که یک اتاق تمیز با ابعاد کوچکتر و با درجه
نـرخ  گیـرد،   ي تمیزي کمتر قـرار مـی   و با درجه بزرگترتمیز با ابعاد   یک اتاق

تـا   9جهت حفظ اختالف فشـار  ها  از زیر دربدبی خروجی تهویه متناسب با 
 .)4(شکل  باشد برابر بیشتر می 10

  

  
  

  تمیز  هاي مدل جریان در اتاق 3 شکل   نمایش شماتیک سیستم تهویه 2شکل 

  جهت ایجاد اختالف فشار   جریان نرخ تهویه متناسب با دبی 4شکل 
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  انرژي مصرف کاهش نحوه -4
 اطـراف  محـیط  و یکـدیگر  مجاورت در تمیز هاياتاق براي کلی طور به 
  :گردد رعایت باید زیر موارد تمیز اتاق

  میانی هاياتاق و باالتر تمیزي درجه با نواحی بین فشار اختالف افزایش -
  میانی هاي اتاق و تر پایین تمیزي درجه با نواحی بین فشار اختالف کاهش -
  بیرون محیط با تمیز اتاق فشار اختالف افزایش -

 هـا  خروجـی از زیـر درب   جریـان  دبـی  شـده  کارگرفته به مدل با مطابق
 بــه توجــه بــا. گـردد  تعیــین کــافی و الزم فشــار اخـتالف  توســط توانــد مـی 

 نیـاز  مـورد  جریـان  دبی ذرات، تعداد شمارش و آمده عمل به هاي گیري اندازه
 هـواي  تـوان  مـی  اساس این بر. باشد می محاسبه قابل ها آلودگی کنترل جهت

 فـن  سرعت کنترل براي شده تعریف پارامترهاي جمله از را نیاز مورد ورودي
 6 شـکل  .است شده داده نشان 5 شکل در کنترل نحوه نمودار. گرفت نظر در

 نمایـد  مـی  بینـی  پـیش  را 7 ایـزو  تمیـزي  درجه با تمیز اتاق در جریان دبی
 براي ساعت در هوا تعویض بار 55-45 است مشخص که طور همان .]10,12[

نیز  هوا ورودي فن فرکانس و باشد می ضروري تمیز اتاق تمیزي ي درجه حفظ
  . باشدمی  50Hzو 40

  

 به Hz 40 از فن فرکانس که زمانی تمیز نواحی فشار اختالف 7 شکل در
Hz 45  و سپس بهHz 50 کـه  گونـه  همـان . دهـد  می نشان را کند می غییرت 

ي  دهنـده نشـان  که است مانده ثابت فشارها اختالف تغییر روند شود می دیده
 .باشد می کنترل فرایند پایداري

تمیز در این محدوده فرکانسی فن،  ي تمیزي اتاق جهت اطمینان از درجه
گیـري   انـدازه  Hz 50و  45 ،40 هـاي  تعداد ذرات درواحد حجم در فرکـانس 

 .آورده شده است 1در جدول  Hz 50نتایج شمارش ذرات در فرکانس  .شدند
 طور که مشخص است تعداد ذرات در واحد حجم در محدوده اسـتاندارد  همان

نیز به ترتیـب در   Hz 45 و 40 هاي باشد. نتایج شمارش ذرات در فرکانس می
طور کـه مشـخص اسـت در هـر دو      آورده شده است. همان 3 و 2هاي  جدول

تعــداد ذرات در واحـد حجــم در محـدوده اســتاندارد    Hz 45 و 40 فرکـانس 
  باشد.  می

 

  
  )Hz 50 و45، 40( اختالف فشار با تغییر فرکانس فنتغییر 7شکل 

  
تعـداد ذرات در واحـد    ،باشد می Hz 40که فرکانس فن هواساز بر روي  زمانی

شـود ریسـک    باشد و این باعث می حجم به تعداد بحرانی آن بسیار نزدیک می
به همین دلیل در حالـت عملیـاتی    ،هاي تمیز باالتر رود ناشی از آلودگی اتاق
هاي احتمـالی را بـه    ریسک ناشی از آلودگی Hz 45و 40 استفاده از فرکانس

  .شود توصیه می Hz 45و 40بنابراین درعمل فرکانس  رساند. حداقل می
  

 )Hz50 :شمارش تعداد ذرات در واحد حجم (فرکانس فن هواساز 1جدول 
  میانگین تعداد ذرات شمارش شده در واحد حجم

 /مترمکعب)mµ(ذره  

اتاق
 

5  1 5/0 3/0 2/0  1/0 

0  420  1100  7340  14750  72000  1 

32 6560 15400 34000 110500 254000 2 

920 52000  123000  ---  ---  ---  3 

11300 23200  2080000  ---  ---  ---  4 

15400 142000  2150000  ---  ---  ---  5 

134000 2820000  8600000  ---  ---  ---  6 
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     بینی تعداد تعویض هوا بر ساعتپیش  6 شکل 
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 دومین کنفرانس تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی
 1395 مهر 7و  6، دانشگاه بیرجند

 )Hz : 45شمارش تعداد ذرات در واحد حجم (فرکانس فن هواساز 2جدول 
  تعداد ذرات شمارش شده در واحد حجم میانگین 

 /مترمکعب)mµ(ذره  

اتاق
 

5 1 5/0 3/0 2/0  1/0 

0 521  1450  8840  17500  78000  1 

67 7520 17600 57000 171000 584000 2 

1190 61000  213000  ---  ---  ---  3 

12030 42100  2940000  ---  ---  ---  4 

14520 542000  3150000  ---  ---  ---  5 

218000 4220000  9300000  ---  ---  ---  6 
 

 )Hz : 40شمارش تعداد ذرات در واحد حجم (فرکانس فن هواساز 3جدول 
  میانگین تعداد ذرات شمارش شده در واحد حجم

 /مترمکعب)mµ(ذره  

اتاق
 

5 1 5/0 3/0 2/0  1/0 

0  741  2820  9870  21200  89000  1 

284 8220 17600 63000 211000 754000 2 

2560 762000  275000  ---  ---  ---  3 

21030 69100  3140000  ---  ---  ---  4 

26520 792000  3240000  ---  ---  ---  5 

287000 7420000  12300000  ---  ---  ---  6 

  
 5/0 از بزرگتــر ذرات غلظـت  کنتــرل، فراینـد  و بــرداريبهـره  هنگـام  در

ذره در  22( در متـر مکعـب   عدد 800 از کمتر 5 ایزو تمیز اتاق درمیکرومتر 
 درجـه به ترتیب  2 میانی اتاق و 1 میانی اتاق. گردید گیريدازهمکعب) ان فوت

 نیـز  لبـاس  تعـویض  اتـاق  و باشندمی دارا را 8ایزو  و 6 ایزو با مطابق تمیزي
 .]1,9[ باشد می دارا را 8 ایزو با مطابق تمیزي درجه
 Hz 50 و 45 هاي فرکانس در هوا ورودي فن اصلی پارامترهاي 4جدول 

  .دهدمی نشان ترتیب به را
  
 پارامترهاي عملیاتی فن هواساز 4جدول 

  )Hz( فرکانس  )rpm( سرعت فن )A( جریان  )v( ولتاژ
9/288  8/16  1400 45  

1/355  4/18  1550 50  

  
 باشـد  مـی  Hz 45 روي بر فرکانس که زمانی است مشخص که طور همان

  .شود می حاصل انرژي مصرف در کاهش% 7/25

 گیري تیجهن -4
تـوان نتیجـه    گیري پارامترهاي اتاق تمیز مـی  بر اساس محاسبات واندازه

گرفت که حجم اتاق تمیز در میزان اختالف فشار آن تاثیر قابل توجهی دارد و 
س فـن  وان با دقت باالیی میزان فرکانت تفاده از مدل بکار گرفته شده میبا اس

ي تمیزي اتاق تمیز به میـزان   عالوه بر حفظ درجه که طوري هب ،را تعیین نمود
نتایج حاصـل از ایـن مقالـه کمـک      .جویی نمودزیادي در مصرف انرژي صرفه

  نماید. زیادي به مهندسان طراح جهت طراحی دقیق و بهینه اتاق تمیز می

  

 م یفهرست عال -5
Q  جریان دبی )cfm(  
k جریان ضریب  
p∆  مختلف ناحیه دو بین فشار اختالف )Pa(  

푝 فشار)Pa(  
  سازي اختصارات و معادل
AHU هواساز  
ACH/hr تعویض هوا بر ساعت  
Ante room کنی اتاق کفش  
Buffer Zone  1اتاق میانی  
Buffer room  2اتاق میانی  
Changing room  اتاق تعویض لباس  
Exhaust air هواي خروجی  
HEPA filter فیلتر با بازدهی باال  
Return air هواي برگشت  
Supply air هواي ورودي  
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