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  مقدمه

ولی محیط تمیز به طور . تاریخ ساخت محیطهای تمیز به بیش از یک قرن پیش بر می گردد
که میتوان گفت زمینه ساز اصلی آن همان  نیاز به .کل  یک  پدیده  مدرن  به حساب می آید

ولی پیدایش محیطهای , جلوگیری کردن از انتقال بیماریها و همچنین کنترل عفونتها بوده است 
تمیز در شکل و نوع امروزی بر طبق نیازی است که صنایع پیشرفته ان را به وجود آ ورده 

هم اکنون کاربرد اینگونه محیطها در مسائل غیر پزشکی نیز روز به روز در حال .  است 
 .افزایش است

ش  1350مربوط به سالهای قبل از , در ایران استفاده از محیطهای تمیز پزشکی و داروئی 
است اما محیطهای تمیز صنعتیجز چند نمونه که آن هم تمامٌا توسط شرگتهای خاذجی ساخته  

 .  مورد استفاده صنایع داخلی نبوده است , شده 

موجب تسریع رشد صنایع نظامی و  , ش  1359آغاز تهاجم نظامی  عراق به ایران در سال 
اولین محیطهای  تمیز  صنعتی  ساخت داخل در سال  .  صنایع حساس دیگر در ایران گردید 

 .ش مورد  بهره برداری قرار گرفت  1367

پیچیدگی و , هر چه سخن از ظرافت . روز به روز افزایش می یابد , نیاز به این صنعت 
 .  این نیاز نیز افزون می گردد, حساسیت بیشتر می شود 

در زیر مواردی چند از کاربردهای محیطهای تمیز را عنوان کرده که هر یک بیانگر و ارئه 
دهنده محیطی است که نیاز به کنترل آلودگی و ایجاد فضا و شرایط فیزیکی مناسب برای 
 .فعالیتها و محصوالتی میباشند که بایستی بدور از آلودگی های ذره ای و میکروبی باشند



 صنایع نظامی و هسته ای



   صنایع داروئی و مهندسی پزشکی



  بیمارستانها و مراکز درمانی



   صنایع میکرو مکانیک



   صنایع الکترونیک



 صنایع نوری



 صنایع  نیمه هادی ها
 
 



   صنایع غذائی و آشامیدنی



   )CLEAN  ROOM )محیط تمیز  

ریز  (particle)محیط تمیز فضایی است که در آن تمرکز ذرات 

موجود در هوا و میکرو ارگانیسمها برای دست یابی به اهداف  

 .مخصوص کنترل  شود

 

یعنی این محیط با کنترل ویژه آلودگی به منظور به حداقل رساندن 

رطوبت و , تکثیر و بقایای ذرات ساخته شده و در آن درجه حرارت 

 .فشار کنترل می شود

تعیین میزان تمیزی هوا در این فضاها وابسته به درجه بندی است که 

 .بر اساس استاندارد های جهانی  تعریف و طراحی شده است 



 اتاقهای تمیز(  Class)طبقه بندی 

 1)    Federal Standard  209B Defines  

میکرون در یک فوت مکعب           5/0تعداد ذرات بزرگتر ویا مساوی    

  /Particles  

 درجه 

 ( (Class 

1 1 

10 10 

100 100 

1000 1000 

10000 10000 

100000 100000 

1000000 1000000 

3f



 Definition5295 BS  )2    

 ماکزیمم ذرات مجاز در یک متر مکعب

   /Particles   درجه 

 ( (Class 
25 µ  10µ  5 µ  1µ  0.5 µ 

3000 1 

30 2000 300000 2 

300 4000 20000 1000000 3 

4000 40000 200000 4 

3m



3) ISO Standards      MM 

 

 

 برابر ویا ( N) از ذرات ( of air)   particles/m3   ماکزیمم تعداد مجاز

 بزرگتراز اندازه
 درجه 

 ( (Class  
5 mm 1 mm 0.5 mm 0.3 mm 0.2 mm 0.1 mm 

2 10 ISO 1 

4 10 24 100 ISO 2 

8 35 102 237 1000 ISO 3 

83 352 1020 2370 10000 ISO 4 

29 832 3520 10200 23700 100000 ISO 5 

293 8320 35200 102000 237000 1000000 ISO 6 

2930 83200 352000 ISO 7 

29300 832000 3520000 ISO 8 

293000 8320000 35200000 ISO 9 

Cn = 10N × [0.1/D] 2.08 



 Comparison of various standards )4 

ISO 

standard  
Germany 

VD I.2083 

France 

AFNOR 

X44101 

Australi

a AS 

1386 

Britain 

BS 

5295 

U.S.A. 

209E  
U.S.A. 

209D 

Country 

and 

standard  

1997 1990 1972 1989 1989 1992 1988 
Date of 

current 

issue  

0 - 

3 1 - 0.035 C M1.5 1 

4 2 - 0.35 D M2.5 10  

5 3 4000 3.5 E or F  M3.5 100 

6 4 - 35 G or H M4.5 1000 

7 5 40000 350 J M5.5 10000 

8 6 4000000 3500 K M6.5 100000 



 جدول کاربری متفاوت بر حسب درجات مختلف تمیزی
D 209 فدرال 

 1 - 100 ...., دیسکها خازنها , آی سی ها , نیمه هادی  الکترونیک

 ICU , CCU , 100000-1000, اتاق عمل  بیمارستان

 100 -1000  ...ساعت و, بلبرینگهای کوچک , میکرو موتورها  ماشینکاری دقیق

عدسیهای , فیبرهای نوری , عدسیهای نوری  نوری

 ...پالستیکی و
 10000- 1000  

 1000 - 10000 ...فرایندهای الکترونیکی و, فرایندهای دقیق چاپ  چاپ

 1000 - 10000 ....سرامیکهای حساس و دقیق و  سرامیک



 واهان یای جرهالگو



  آشفتگی درجریان هوای یك سویه
تنظیم تجهیزات و عملیات به منظور بهبود جریان هوا               موانع باعث آشفتگی در جریان 

  



پارامتر بایستی بطور مدام اندازه گیری و کنترل  7به طور کلی در محیطهای تمیز 

  شود ؛
سرعت خطی هوا 

اختالف فشار در نقاط مختلف محیط ، نسبت به محیط خارج 

  درجه حرارت 

  رطوبت نسبی 

شدت نور 

شدت صدا 

درجه تمیزی هوا  



  منابع آلودگی هوا

میکروبهایی که هوای اماکن و . منابع اصلی ، همچنین علل انتشار میکروبها در هوا متفاوت است 

   :اتاقها را آلوده می کنند معموال از منابع زیر سرچشمه می گیرند 
 گردو غبار1.

  قطرات گلوله2.

 



     (   (Nosocomial infections مارستانییعفونتهای ب 
 بسیاری از کشور ها از میزان باالی عفونتهای بعد از عمل  

   (( Postoperative Infection Rates   
گزارش شده در % PIR  15در برزیل   . خصوصا کشورهای در حال توسعه رنج می برند      

 بوده                                               % 5آمریکا و اروپا باالترین رنج |حالی که در 
محیط بیمارستان که محل معالجه بیماران است نباید خود کانون عفونت باشد ولی       

متاسفانه این مسئله همیشه وجود دارد و سبب نگرانی جامعه پزشکی و عموم مردم در 
سراسر جهان شده است و این امر هم به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی  ، عدم 

 .ایجاد می شود .....استفاده از سیستم فیلتراسیون ، عدم دفع زباله های بیمارستانی و
 



عوامل متعددی چون ؛ 
 
سن باال 
نوع اتاق عمل 
سیستم تهویه 
شرایط زخم 
سوء تغذیه 
مدت بستری قبل از عمل 
زمان عمل جراحی 
  زمانShave 
و تکنیک جراحی 

 
 در بروز عفونت زخم بعد از عمل دخالت دارند که فضای اتاق عمل یکی از این عوامل است

 . که استانداردهای آن باید با دقت تمام رعایت گردد
 که برای پیشگیری از عفونت زخمهای جراحی توجه به اتاق عمل از نظر استریل بودن و

 .اقدامات الزم جهت بهره برداری محیط و فضای استریل در اتاقهای عمل ضروری می باشد



 راههای پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی

 HVACپیاده سازی درست سیستمهای 1.

 (  Rediation)استفاده از روش تشعشع 2.

 استفاده از مواد شیمیایی به صورت بخار3.

 ...(وHEPA استفاده از فیلتر )پالودن هوای مصرفی 4.

 



 با فشار مثبت   HVACپیاده سازی درست سیستمهای 



   روش تشعشع

در این روش از خاصیت میکروب کشی اشعه اولترا ویوله استفاده می گردد به نحوی که 
آنگسترم بکار برده می شوند و باید توجه داشت  2600تا  2500پرتوهای با طول موج 

هنگام استفاده از این اشعه بایستی ذرات حامل میکروبها در هوا به صورت معلق در 
 آیند و المپهای مولد اشعه به طور صحیح در محل مناسب قرار داده شوند ؛

 

 تابش مستقیم   1.

 تابش غیر مستقیم  2.

  تابش محدود3.
 



   استفاده از مواد شیمیایی

 با  . به کار بردن مواد شیمیایی از طریق بخار شدن می باشد
پخش شدن بخار در فضا ، فلور میکروبی موجود در هوا از بین 

بدین صورت که مواد با پخش شدن وارد ذرات هوا ..می رود
 .شده و میکروبهای موجود در ذرات هوا از بین میروند



  فیلتراسیون

در این روش هوا را از فیلتر های مخصوص عبور داده و با فشار مناسب داخل  
موجودات ذره بینی موجود در هوا جذب   ٪99بدینطریق .اتاق می نمایند

 .می شوند

 Pre Filters  ،Fine Filters ، HEPA Filters فیلتر های هوا به گروههای 
 .در اتاقهای عمل هر سه نوع فیلتر استفاده خواهد شد. طبقه بندی می شوند  

 



 انواع فیلتر های هوا

  :فیلتر های هوا بسیار متنوع بوده که می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد 

 .فیلترهایی که جهت پاکسازی هوا و زدودن آن از ذرات بکار می روند1.

 . فیلترهایی که جهت پاکسازی هوا و زدودن آن ازگازها بکار می روند2.
 

 :طبقه بندی دیگر فیلترها ی هوا به چهار گروه       

 

 فیلترهایی با راندمان پایین1.

 فیلترهایی با راندمان متوسط2.

 فیلترهایی با راندمان باال 3.

  ( HEPA   ،ULPA) فیلترهایی با راندمان بسیار باال 4.



  کال فیلتر های هپا را  در اتا قهای عمل به منظور  ؛

   

 ممانعت از ورود ذرات ریز1.

 خطی کردن جریان مورد استفاده2.
 

 .بکار می برند      
 
 

   Mediaاز آنجا که  . این فیلتر ها معموال از جنس فایبر گالس ساخته شده اند 

فیلتر های هپا به صورت چینهای خیلی عمیق هستند لذا سرعت هوا در این 

فیلتر ه کم و در نتیجه افت فشار علیرغم راندمان خیلی باال در حدود  

mm/Hg 25 جیوه میباشند. 



 جدول بررسی راندمان فیلترها

 طبقه بندی
  فیلترها 

  جذب برای ذراتی به اندازه(  ٪)  راندمان  

µ3/0   µ 1   µ 5 µ 10     

 90-98 40-70   10-30 0-2  راندمان کم

 89-99 85-95 40-70 10-40  راندمان متوسط

 99.99 99.99 75-99 45-85  راندمان زیاد

راندمان بسیار 

  زیاد
99.97 99.99 100 100 



خصوصیاتی که باید بهنگام تهیه فیلتر های اتاق عمل باید در نظر  
 :  گرفت 

 میزان هوای ورودی1.

 روش آزمایش2.

 راندمان گرفتن ذرات3.

   مواد بکار رفته در ساختمان یونیت فیلتر4.
 سطح فیلتراسیون  -ابعاد فیلتر 5.

 مقاومت نسبت به هوا6.

 مقاومت در برابر حرارت7.

 مقاومت در برابر رطوبت8.

 مقاومت در برابر اشعه9.

 و نهایتا
 مقاومت مکانیکی1.



  اتاق عمل تهویه







AIR CURTAIN SYSTEM 





air curtain velocity 



 روش های دستیابی به جداسازی اتاق های تمیز و ناحیه های تمیز



 اختالف فشارکم ، جریان هوای زیاد )روش جابجایی )  - 1         
 

   اختالف فشار زیاد ، جریان هوای کم )روش اختالف فشار )  - 2
 
    روش مانع فیزیکی -3 



 

 گازهای فشرده1.

 هوای اتاق2.

 تجهیزات3.

 بارهای الکترو استاتیکی4.

 محفظه های نگهداری5.

 تعداد افراد حاضر در ناحیه سطوح بدون حفاظ كاركنان ؛6.

 لباس های شخصی ؛7.

 پوشش های محافظ8.

 سقف ها ؛ / دیوارها9.

 كف ها ؛01.

 درها ؛11.

 میزها ؛21.

 صندلی ها ؛31.

  . هوای واردشده از سایر منابع41.

 :شامل  تأثیر عملیات، كاركنان و تجهیزات در اتاق عمل كه موجب آلودگی ذره ایمی شوند



fanctlonal plan 



fanctlonal plan 



Equipment plan 



Utility plan 



 سیستمنکاتی در مورد 

 تصفیه و تهویه هوا 



 نحوه شکل گیری پروژه
 معرفی پروژه1.
  طراحی و محاسباتClean Rooms   در بیمارستان 
 بهداشتی درمانی: کاربری پروژه 
  سوئتهای  جراحی:    نوع فضا 
 نوع اقلیم  ...........      : 

. 

. 



  جدول کالس اتاقهای عمل

  نوع عمل  Clean Roomکالس  مساحت

  جراحی قلب باز 1000  -

- 1000 
پیوند مغز و استخوان و  

  اعضا

  سوختگی 2000-1000 -

  اوتوپدی 100000-20000 -

  زایمان 100000-35000 -

  مجموع -



 اجزاء فضای تمیز. 2  
هر یک از اجزای تمیز دارای ویژگیهای خاص خود بوده ، در حفظ محیط تمیز با 

 :کیفیت تمیز مناسب حائز اهمیت می باشند که مهمترین آنها عبارتند از 
 

 :عناصر معماری 
 عدم جذب و انتشار ذرات با استفاده از سطوح صاف و مقاوم 

 عدم وجود زوایا و شکستگی ، سهولت شستشو و جلوگیری از انباشت ذرات

 استفاده از اجزا باحداقل سطوح و پیچیدگی

 

 

 

 



 تولید هوای مطلوب و پاک از نظر تعداد ذرات (Clean class ) دما ، رطوبت ، فشار،
 نسبی

 هوادهی منظم و یکنواخت بطوریکه جریان هوا دمیده شده (Air Profile  ) حالت ،
 .نداشته باشد Turbolent) ) مغشوش 

توجه به میزان صدای حاصله از جریان هوای دمیده شده به اتاق عمل 

انتخاب فیلتر مناسب با درجه تمیزی 

 استفاده بهینه از هوای تصفیه شده با توجه به هزینه عملیات و انرژی مصرفی و توجه به
 ...عواملی چون بسته بودن مجاری ، نشت ناپذیری ، صاف بودن سطوح مجاری و 

 هوای اتاق کامال تازه و بدون بازگشت بوده 
 

بنابر این از دمای هوای برگشت برای تنظیم دمای هوای ورودی استفاده می گردد ، که 
 Heat Recovery)در قسمت بازیافت حرارت  (  A H U) این فرایند در هواسازها  

System  ) توسط مبدلهای حرارتی صفحه ای (Plate Heat Exchengers  ) انجام
 .می شود

 

  ( : HVAC System) سامانه سرمایش و گرمایش 



  :برق و کنترل 
 استفاده از سامانه روشنایی با حداقل پیچیدگی سطوح و پرهیز از انباشت ذرات و

 .سهولت نظافت 
 جلوگیری از تولید حرارت توسط این اجزاء به داخل اتاق تمیز و اختالل در جریان

 .منظم نشست ذرات 
کنترل دقیق متغیر های مهم یاد شده و تنظیم آنها 

 



 درصد هزینه های احداث اتاق تمیز به تفکیک عملیات -جدول

  درصد از کل هزینه  فعالیت

 35  سامانه سرمایش و گرمایش

 29  عناصر معماری

 22   برق ، کنترل

طراحی مهندسی و کار آمد سازی 
validation ) )  11 

 3  سایر
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