تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان

سمینو فعالیت شزکت:
o

مياد ضدعفينی کننده ى گندسدا

o

ملشىمات استزیل
 اندیکاتير های شیمیایی
 اندیکاتير های بیيليژییک
 تست های فزایند شستشي
 کاغذ مدیکال یا رىل های بستو بندی استزیل

o

تجهیشات ى دستگاه
(اتيکالى کالص  ،Bدستگاه سیلز ،دستگاه التزاسينیک)
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مفاهیم اتاق های تمیش ()Clean rooms
اتاق تویض هىاًی است وِ همذاس تسیاس ووی اص آلَدگیّا هاًٌذ گشد ٍ خان ،رسات هؼلك« ،رسات آئشٍسل»
( ٍ )Aerosol Particlesتخاسات ضیویایی دس آى حضَس داسد .عشاحی ٍ تست ایي اتاقّای تویض واستشد تسیاس
صیادی دس ػلن هىاًیه ٍ هثاحث هشتثظ تا تَْیِ هغثَع داسد .عشاحی ایي اتاقّای تویض ٍ تشسسی آىّا سا
هیتَاى اتتذا تِ ووه هحاسثات ػذدی دس ػلن دیٌاهیه سیاالت هحاسثاتی اًدام داد ٍ دس ًْایت ،تؼذ اص
ًػة تدْیضات ،آصهایصّای تدشتی هختلفی سا تشای اػتثاس سٌدی اتاق تویض تِ واس گشفت.

تَخِ وٌیذ وِ

ایي اػتثاس سٌدی تا استفادُ اص استاًذاسدّای گًَاگًَی غَست هیگیشد وِ دس ایي هغلة تِ تشسسی آىّا
ًیض پشداختِ ضذُ است.
تِ غَست دلیكتش هیتَاى تیاى وشد وِ اتاق تویض یه هیضاى وٌتشل ضذُ اص آلَدگی سا ّوشاُ خَد داسد وِ
ایي هیضاى ٍ سغح آلَدگی تا استفادُ اص تؼذاد رسات هؼلك دس ٍاحذ هتش هىؼة یا فَت هىؼة ٍ تش اساس
اًذاصُ ّشوذام اص رسات تؼییي هیضَدّ .واًغَس وِ اضاسُ ضذ تشسسی دلیك تؼذاد هداص رسات تا سایضّای
هختلف دس ٍاحذ هتش هىؼة (یا فَت هىؼة) ،تا استفادُ اص استاًذاسدّای هختلف دس اداهِ ایي هغلة هَسد
تشسسی لشاس هیگیشد.
تِ ػٌَاى یه ًوًَِ اص سغح تٌذی اتاقّای تویضَّ ،ای هَخَد دس یه ضْش (ضْش تویض ٍ تذٍى آلَدگی) سا
دس ًظش تگیشیذ .حذٍد  35هیلیَى رسُ دس ّش هتش هىؼة ایي َّا هَخَد است وِ اًذاصُ تمشیثی ّشوذام اص
ایي رسات دس حذٍد  0.5هیىشٍ هتش ٍ یا تضسگتش است ٍ عثك استاًذاسد ،ایي َّا دس استاًذاسد  ISO 9لشاس
هیگیشد وِ پاییيتشیي سغح استاًذاسدّای اتاق تویض است.
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دس ایي هغلة اتتذا هفَْم ٍ تؼشیف اتاق تویض تِ غَست دلیك هَسد تشسسی لشاس هیگیشد .دس اداهِ
واستشدّای هختلف اتاقّای تویض ٍ ضیَُ وٌتشل رسات هؼلك دس اتاق تویض ضشح دادُ هیضَد .سپس
هحذٍدیتّای واسوٌاى ٍ ًىات ایوٌی دس اتاق تویض هَسد تشسسی لشاس هیگیشد ٍ دس اداهِ هغلة ،اغَل
حاون تش اتاقّای تویض ضشح دادُ هیضًَذّ .وچٌیي دس اًتْا ًیض دستِتٌذی هختلف اتاق تویض تش اساس
استاًذاسدّای گًَاگَى ٍ تا تیاى خضئیات هَسد تشسسی لشاس هیگیشد.
اتاق تویض چیست؟
اتاق تویض تِ غَست ػولی دس غٌایؼی واستشد داسد وِ حضَس رسات وَچه هیتَاًذ فشایٌذ تَلیذ سا تحت
تاثیش خَد لشاس دّذ .ایي اتاقّای تویض اًذاصُّای هختلفی داسًذ ٍ عشاحی تشخی اص آىّا تسیاس پیچیذُ
است .اتاق تویض واستشد صیادی دس تَلیذ ًیوِّادیّا ٍ لغؼات الىتشًٍیىی ،تَلیذ داسٍّای هختلف ،غٌؼت
تایَ ،اتضاسّای هختلف پضضىی ٍ اتاقّای ػول داسد .تَخِ وٌیذ وِ ضیَُ وٌتشل ٍ عشاحی اتاقّای تویض تا
تَخِ تِ واستشد آى ،هتفاٍت استّ .وچٌیي تشای اػتثاس سٌدی اتاقّای تویض هَسد استفادُ دس غٌایغ
هختلف اص استاًذاسدّای هختلفی ًیض استفادُ هیضَد.
ًىتِ هْوی وِ تایذ تِ آى اضاسُ وشد ایي است وِ اػتثاس سٌدی اتاق تویض ،ضاهل توام فؼالیتّا،
آصهایصّا ٍ اًذاصُگیشیّایی است تِ ٍسیلِ آى هیتَاى تاییذ وشد وِ اتاق تویض لاتلیت استفادُ دس
غٌؼت هشتَعِ سا داسد .دس ٍالغ تا همایسِ اًذاصُگیشی غَست گشفتِ دس یه اتاق تویض تا استاًذاسدّای
هختلف ،اػتثاس سٌدی اتاقّای تویض اًدام هیضَد .ضىل صیش ًوًَِای اتاق تویض ٍ فیلتش هَسد استفادُ دس
آى سا تِ تػَیش وطیذُ است .ایي اتاق تویض دس اتاق ػول تیواسستاى واستشد داسد.
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ضىل  :1واستشد اتاق تویض تِ ػٌَاى اتاق ػول یه تیواسستاى
دس ٍالغ وٌتشل حضَس رسات خاسخی تا اًذاصُّای هؼلَم تاثیش تسیاس صیادی دس سالهت ٍ ویفیت داسٍ ٍ
ّوچٌیي اًدام غحیح ٍ تْذاضتی یه ػول خشاحی دس تیواسستاى داسد وِ ایي هَضَع ٍظیفِ

هٌْذساى

هىاًیه تشای عشاحی دلیك ٍ تست اتاقّای تویض است .اص خولِ واستشدّای د یگشی وِ اتاقّای تویض داسًذ
هیتَاى تِ تَلیذ لغؼات خاظ ٍ دلیك هَسد استفادُ دس واستشدّای ًظاهی ٍ ػلَم َّافضا ٍ اپتیه اضاسُ
وشد .ػالٍُ تش هَاسد روش ضذُ ٍ ّواًغَس وِ دس اتتذای ایي هثحث اضاسُ ضذ،

اتاق تویض واستشد صیادی دس

تَلیذ ًیوِّادیّا ٍ لغؼات الىتشًٍیىی ،تَلیذ داسٍّای هختلف ،غٌؼت تایَ ٍ اتضاسّای هختلف پضضىی
داسد.
ّواًغَس وِ اضاسُ ضذ ،وٌتشل آلَدگی ٍ رسات هؼلك هستلضم سػایت لَاًیي ٍ همشسات خاغی تَسظ
اتاقّای تویض ٍ عشاحاى آىّا است .تذیي هٌظَس

استاًذاسدّای هختلفی تشای واّص رسات هؼلك ٍ

آلَدگیّا دس وٌاس سایش پاساهتشّا هاًٌذ دها ،سعَتت ٍ فطاس تِ ٍخَد آهذُ است .دس ٍالغ ّواًغَس وِ
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هیداًیذ ّذف اغلی دس عشاحیّای سایح تَْیِ هغثَع ساختواىّا ،وٌتشل دها ٍ سعَتت است ٍ دس اتاقّای
تویض ،تحث رسات ٍ وٌتشل اًذاصُ ٍ تؼذاد ایي رسات ًیض تِ عشاحی سیستن تَْیِ هغثَع اضافِ هیضَ د ٍ
یىی اص ساُّا تشای وٌتشل ایي رسات استفادُ اص فیلتشّای هختلف است .ضىل صیش ًوًَِای اص ایي فیلتشّا
سا تِ تػَیش وطیذُ است.

ضىل  :2فیلتش هؼشٍف ّپا وِ تِ هٌظَس تػفیِ َّا ٍ وٌتشل رسات دس اتاق تویض استفادُ هیضَد

تٌاتشایي ّواًغَس وِ اضاسُ ضذ ساُ حل سایح تشای وٌتشل پاساهتشّای هختلف دس اتاق تویض استفادُ اص فیلتش
است .ضىل تاال فیلتش سایح «ّپا» (

 )HEPAسا ًطاى هیدّذ وِ ایي فیلتش یىی اص پشعشفذاستشیي ٍ

هَثشتشیي سٍشّای تػفیِ َّا است .دس ٍالغ ػثاست ّپا فشم خالغِ ضذُ ػثاست «حزف رسات هؼلك َّا
تا واسایی تاال» ( )High Efficiency Particulate Airضٌاختِ هیضَد.
اص فیلتش ّپا تشای تِ دام اًذاختي رسات تا اًذاصُ  0.3هیىشٍ هتش ٍ تضسگتش ،استفادُ هیضَد .دس ٍالغ دس
ایي سٍش ،توام َّایی وِ لشاس است تِ داخل اتاق تویض ٍاسد ضَد تایذ اص فیلتش ّپا ػثَس وٌذ .دس تشخی اص
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هَاسد ًیض ًیاص تِ سػایت استاًذاسد تاال تشای اتاقّای تویض است ٍ ویفیت َّا ٍ واسایی تاال تشای تَلیذ
هحػَالت هختلف اهشی ضشٍسی است .دس ایي هَاسد اص فیلتش «اٍلپا» (

 )ULPAاستفادُ هی ضَد وِ ایي

فیلتش ًفَر پزیشی تسیاس پاییي ٍ دلت تسیاس تاالیی داسد .اٍپال هخفف ػثاست «حزف رسات هؼلك تسیاس
سیض» ( )Ultra Low Particulate Airاست.
ػالٍُ تش هَاسد روش ضذُ وِ تِ وٌتشل آلَدگیّا تَسظ فیلتش وشدى هشتَط تَد ،وٌتشل ٍسٍد ٍ پخص آلَدگی
تَسظ اًساى ًیض اّیت تسیاس صیادی دس اتاقّای تویض داسد .تٌاتشایي تایذ تَخِ وشد وِ

واس وشدى دس اتاق

تویض هستلضم سػایت ضشایظ خاغی است ٍ ب ایذ تاسّا توشیيّای هختلفی اًدام ضَد تا آهادگی الصم تشای
اًدام فؼالیت دس ایي ضشایظ ایداد ضَد ٍ واسوٌاى تتَاًٌذ تِ خَتی ًىات ضشٍسی سا سػایت وٌٌذٌّ .گام
ٍسٍد تِ اتاق تویض تایذ لثاسّای خاغی پَضیذُ ضَد وِ تتَاًذ اص اًتطاس آلَدگی ٍ رسات هختلف اص سغح
تذى خلَگیشی وٌذّ .وچٌیي ٍسٍد تِ اتاق تویض اص اتاقّای وَچىی تِ ًام َّاتٌذ یا «لفل َّا» ( )Airlock
غَست هیگیشد.
َّاتٌذ یه دستگاُ تٌظین فطاس است ٍ صهاًی هَسد استفادُ لشاس هیگیشد وِ یه ضخع یا ّش ٍسیلِ
دیگشی اص یه هىاى تِ هىاى دیگش وِ اص لحاػ فطاس َّا هتفاٍت ّستٌذ ،ػثَس وٌذ .ضىل صیش ًوًَِای اص
َّاتٌذّای هَسد استفادُ دس اتاقّای تویض ٍ پَضص خاظ واسوٌاى ٌّگام ٍسٍد تِ یه اتاق تویض سا تِ
تػَیش وطیذُ است.

Page 6

www.arkabehpooyan.ir

تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان

ضىل َّ :3اتٌذ یا لفل َّا دس ٍسٍدی اتاق تویض
ػالٍُ تش هَاسد روش ضذُ ،لثل اص ٍسٍد تِ اتاق تویض هؼوَال «دٍش َّا» (

 )Air Showerگشفتِ هیضَد.

هشاحل ایي واس دس ضىل صیش تِ خَتی تِ تػَیش وطیذُ ضذُ استّ .وچٌیي ًوًَِای اص دٍش َّا ٍالؼی
هَخَد دس اتاقّای تویض ًطاى دادُ ضذُ است .عشاحی ایي دٍشّای َّا ًیض اهشی تسیاس هْن ٍ حیاتی دس
عشاحی اتاقّای تویض ٍ ػلن تَْیِ هغثَع است وِ تشای عشاحی آى استفادُ تسیاس صیادی اص سٍاتظ حاون دس
ػلن دیٌاهیه سیاالت هحاسثاتی هیضَد.
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ضىل ً :4وَداس خشیاى َّای یه دٍش َّا هَسد استفادُ دس اتاق تویض

ضىل  :۵دٍش َّا هَسد استفادُ دس ٍسٍدی اتاق تویض
پَضص خاظ ٍسٍد تِ اتاق تویض تِ ًسثت واستشدی وِ اتاق تویض داسد ٍ اًذاصُ ٍ تؼذاد رسات هداص هَخَد
دس آى ،هتغیش است .تشای هثال دس تشخی واستشدّا اص دستگاُ هخػَظ تٌفس ،لثاسّایی تا دٍ الیِ ٍ
ّوچٌیي پَضص خاظ تشای هَ استفادُ هیضَد.
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دس ٍالغ ّواًغَس وِ اضاسُ ضذ ،پَضص هخػَظ اتاق تویض تشای خلَگیشی اص اًتطاس رسات اص سغح تذى
عشاحی ضذُاًذ .صیشا ٍسٍد افشاد هیتَاًذ ػاهل تَلیذ ٍ اًتمال آلَدگی ٍ رسات هؼلك تِ اتاق تویض تاضذ.
ًىتِ دیگشی وِ تایذ تِ آى اضاسُ وشد ایي است وِ لثاس هخػَظ اتاق تویض تایذ عَسی عشاحی ضذُ تاضذ
وِ خَدش رسات هؼلك ٍ آلَدگی سا تِ هحیظ اعشاف هٌتطش ًىٌذ.
روش ایي ًىتِ حائض اّویت است وِ آلَدگیّایی وِ اص لثاس ٍ تذى افشاد تِ اتاق تویض هٌتمل هیضًَذ،
هیتَاًٌذ تدْیضات ًیوِّادی ٍ یا داسٍی تَلیذ ضذُ سا ًاتَد وٌذ ٍ دس ًتیدِ خساست خثشاى ًاپزیشی تِ
سشهایِ ضشوت تضًذّ .وچٌیي ایي آلَدگیّا هیتَاًٌذ تاػث ایداد ػفًَت دس تیواس ٍ ػذم دسهاى غحیح اٍ
دس اتاق ػول ضَد.

اغَل حاون تش خشیاى َّا دس اتاق تویض
ّواًغَس وِ دس لسوتّای لثل تِ غَست دلیك تیاى ضذ ،رسات هؼلك ٍ آلَدگیّای هَخَد دس اتاقّای
تویض تا استفادُ اص فیلتشّای  ULPA ٍ HEPAتا حذٍد تسیاس صیادی اص تیي هیسًٍذّ .وچٌیي خَاظ خشیاى
َّا هَخَد دس ایي فیلتشّا اّویت تسیاس صیادی دس عشاحی سیستن تَْیِ هغثَع داسد .فیلتشّای هؼشفی
ضذُ ضاهل ّش دٍ خشیاى آسام یا «الیِای» ( « ٍ )Laminarآضفتِ» ( )Turbulentهیضًَذ.
خشیاى َّای الیِای یا آسام ،تِ خشیاًی گفتِ هیضَد وِ تِ غَست هستمین دس حال حشوت است ٍ
اغتطاضاتی دس آى دیذُ ًویضَد .صهاًی وِ دس یه اتاق تویض اص َّدّای خشیاى آسام استفادُ هیضَد،
خشیاى «یه عشفِ» ( ٍ )Unidirectionalآسام حضَس داسد.
هؼوَال خشیاى َّای آسام اص فیلتشّای ّپا تشای فیلتش ٍ تویض وشدى توام َّای ٍسٍدی تِ اتاق تویض استفادُ
هیوٌٌذ .فیلتشّای خشیاى آسام هؼوَال اص فَالد ضذ صًگ استفادُ هیوٌٌذ .خٌس ایي فیلتشّا تایذ تِ
گًَِای تاضذ وِ تػفیِ َّای ٍسٍدی ٍ ون تَدى تؼذاد رسات ٍسٍدی تِ اتاق سا تضویي وٌٌذً .ىتِ دیگشی
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وِ تایذ تِ آى اشاسُ وشد ایي است وِ ایي فیلتشّا تشای تَلیذ خشیاى آسام ػوَها ،فضایی سا دس حذٍد 80
دسغذ ٍ یا حتی  100دسغذ سمف اتاق تویض سا هیپَضاًذ.
تَخِ وٌیذ وِ اتاق تویض تا خشیاى آسام سا «اتاق تویض تا خشیاى یه عشفِ» (

Unidirectional Airflow

ً )Cleanroomsیض هیًاهٌذ .ضىل صیش ًوًَِای اص ایي اتاقّای تویض ٍ فیلتش هَسد استفادُ دس آىّا سا تِ
تػَیش وطیذُ است.

ضىل  :۶اتاق تویض تا خشیاى یه عشفِ یا آسام
اتاقّای تویض تا خشیاى یه عشفِ ٍ آسام اص حدن َّای تیطتشی ًسثت تِ اتاق تویض تا خشیاى غیش یه عشفِ
استفادُ هیوٌذ .فیلتش تا تاصدُ تاال هغاتك ضىل دس عَل سمف ًسة ضذُ ٍ َّا سا تا خشیاى یه عشفِ ٍ
سشػتی دس حذٍد  0.3تا  0.5هتش تش ثاًیِ تِ داخل اتاق ٍاسد هیوٌذ ٍ دس ًْایت ایي َّا اص وف اتاق خاسج
هیضَد ٍ رسات خاسخی ٍ آلَدگی سا اص اتاق خاسج هیوٌذ.
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دس ٍالغ ّواًغَس وِ دس هغلة پایستگی ٍ تمای خشم دس سیاالت ًطاى دادُ ضذ ،تا افضایص هساحت سغح،
سشػت خشیاى سیال ًیض واّص هییاتذ .ایي هَضَع تا استفادُ اص ساتغِ صیش تِ خَتی ًطاى دادُ ضذُ
است.

تَخِ ضَد وِ تشای اتاقّای تویض تا خشیاى یه عشفِ وِ ػشضی دس حذٍد

 4تا  ۶هتش داسًذ ،عشاحی اتاق

تویض هوىي است اًذوی هتفاٍت تاضذ ٍ خشٍخی َّا هیتَاًذ دس عشفیي دیَاس ًیض ًػة ضَد .اتاق تویض تا
خشیاى یه عشفِ ٍ آسام یا الیِای ًسثت تِ اتاق تویض تا خشیاى غیش یه عشفِ ،گشاىتش است ٍلی ایي اتاقّا
(اتاق تویض تا خشیاى یه عشفِ) هیتَاًٌذ دس دستِتٌذیّای خیلی ػالی هاًٌذ  ISO 5یا پاییيتش لشاس تگیشًذ
ٍ استاًذاسد سا تِ ضیَُ ػالی اسضا هیوٌٌذ .دستِ تٌذی اتاقّای تویض دس تخص تؼذی تِ غَست هفػل
هَسد هغالؼِ لشاس هیگیشد.
ًَع دیگشی اص اتاقّای تویض ًیض هَخَد ّستٌذ وِ خشیاى دس آىّا تِ غَست غیش یىغشفِ است .ایي
اتاقّای تویض ،اص سیستن خشیاى َّای آضفتِ یا تَستَالًس ،تشای تویض وشدى آلَدگی ٍ َّای یه اتاق تویض
استفادُ هیوٌٌذ .تَخِ وٌیذ وِ دس تشخی اص حاالت ،فیلتشّای خشیاى آسام تخطی اص یه سیستن خشیاى
َّای آضفتِ ّستٌذ ٍلی ایي فیلتشّا تٌْا ػضَ سیستن ًیستٌذ .ضىل صیش ًوًَِای اص اتاق تویض تا
سیستن خشیاى َّای یه عشفِ سا تِ تػَیش وطیذُ است.
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ضىل  :7اتاق تویض تا خشیاى غیش یه عشفِ یا آضفتِ
یه سیستن خشیاى آضفتِ هیتَاًذ تاػث حشوت رسات هَخَد دس اتاق تویض ضَد ٍ ایي هَضَع تاػث
هیضَد وِ خذا وشدى ایي رسات اص َّا واس سختی ضَد .تَخِ وٌیذ وِ ایي سیستن خشیاى غیش یه عشفِ اص
ّویي خشیاى آضفتِ ٍ حشوت ًاهٌظن رسات تشای خذا وشدى رسات هَخَد دس فیلتش استفادُ هیوٌذ.
تٌاتشایي تِ غَست ولی هیتَاى تیاى وشد وِ هغاتك ضىلَّ ،ای تاصُ اص فیلتش تِ اتاق ٍاسد ٍ ایي َّا تا
َّای اتاق تشویة هیضَد ٍ دس ًْایت ایي سیستن آلَدگیّای تَلیذ ضذُ تَسظ هاضیي آالت ٍ افشاد سا اص
عشیك خشٍخی َّا وِ دس اعشاف دیَاس لشاس دادُ ضذُ ،خاسج هیوٌذ .تَخِ وٌیذ وِ تا تَخِ تِ واستشدی وِ
اتاق تویض داسد ٍ سایض آى ،سیستن اتاق تویض خشیاى غیش یىغشفِ یا آضفتِ ،لاتلیت دستشسی تِ
دستِتٌذیّایی دس حذٍد  ISO 6سا داسد.
ًىتِ هْن دیگشی وِ دس هَسد سیستن اتاق تویض خشیاى غیش یىغشفِ یا آضفتِ هیتَاى تیاى وشد ایي است
وِ اگش دستِتٌذی هغلَتی تاالتش اص  ISO 6هذ ًظش ها تاضذ (هثال دستِتٌذی  ،)ISO 8خشٍخی َّا هیتَاًذ دس
سمف لشاس تگیشد.
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تٌاتشایي ّواًغَس وِ تیاى ضذ ،عشاحی هٌاسة یه اتاق تویض تایذ تِ گًَِای تاضذ وِ توام سیستن تَصیغ
َّا سا دس تش تگیشد .ایي سیستنّا ضاهل لَاًیي ٍ همشسات تشای حضَس هیضاى وافی خشیاى تاصگطتی دس
خشیاى َّا ًیض هیضَد ٍ اخشای ایي لاًَى تشای حضَس خشیاى تاصگطتی دس اتاقّای تویض ػوَدی ٍ افمی تا
یىذیگش هتفاٍت است.
دستِ تٌذی اتاق ّای تویض
اتاقّای تویض سا هیتَاى تا تَخِ تِ هیضاى تویض تَدى اتاق دستِ تٌذی وشد .تش اساس لشاسدادی وِ
«هَسسِ استاًذاسد  209آهشیىا» (  )Federal Standard 209 (A to D) of the USAتػَیة وشدُ است،
تؼذاد رساتی وِ سایض آىّا تشاتش تا

 0.5هیىشٍهتش ٍ یا تضسگتش اص آى است دس ٍاحذ فَت هىؼة َّا،

اًذاصُگیشی هیضَد ٍ همذاس ػذد هحاسثِ ضذُ تشای دستِتٌذی اتاق تویض هَسد استفادُ لشاس هیگیشد.
هؼیاس ٍ لشاسداد هؼشفی ضذُ دس تاال ،دس استاًذاسد خذیذ

ً E209یض پزیشفتِ ضذُ ٍ واستشد داسد .تَخِ

ضَد وِ استاًذاسد  ،E209هؼوَال دس داخل وطَس آهشیىا هَسد استفادُ لشاس هیگیشد.
یىی دیگش اص اًَاع استاًذاسدّا ،تحت ػٌَاى استاًذاسد

ً TC 209ام گزاسی ضذُ است .ایي استاًذاسد

تَسظ «ساصهاى خْاًی استاًذاسد» (  )International Standards Organizationتِ ٍخَد آهذُ است .توام ایي
استاًذاسّای هؼشفی ضذُ ،اتاق تویض سا تش اساس تؼذاد رسات هَخَد دس اتاق ،دستِتٌذی هیوٌٌذ.
تٌاتشایي استاًذاسّای  ISO 14644-1 ٍ FS 209Eتشای هحاسثِ تؼذاد ٍ چگالی رساتً ،یاص تِ ضیَُ خاظ
اًذاصُگیشی ٍ ضواسش رسات داسًذ ٍ تا استفادُ اص ایي اػذاد تِ دست آهذُ ،اتاق تویض ٍ آصهایطگاُ سا دس
دستِتٌذیّای هختلف لشاس هیدٌّذ.
دس اًگلستاى اص استاًذاسد اًگلیسی

 2595تشای دستِتٌذی اتاقّای تویض تْشُ گشفتِ هیضَد .ایي

استاًذاسد دس ًْایت تا استاًذاسد  BS EN ISO 14644-1خایگضیي ضذُ است.
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تٌاتشایي ّواًغَس وِ تِ غَست دلیك اضاسُ ضذ ،اتاقّای تویض تا تَخِ تِ تؼذاد ٍ اًذاصُ رسات هَخَد دس
حدن هطخػی اص َّا دستِتٌذی هیضًَذ .دس غَستی وِ اػذاد تضسگی هاًٌذ  Class 100یا  Class 1000دس
استاًذاسد هطاّذُ ضَد ،هشخغ آى استاًذاسد  FED_STD_209Eاست وِ ایي اػذاد (دس ایٌدا ػذد  100یا
 )1000تؼذاد رسات تا اًذاصُ  0.5هیىشٍهتش یا تضسگتش سا دس فَت هىؼة َّا ًطاى هیدّذ .تٌاتشایي تا
استفادُ اص تَضیحات تاال هیتَاى تِ ساحتی دستِتٌذی  class 2000سا تَغیف وشد.
هطاتِ سًٍذ تاال هیتَاى سایش استاًذاسدّا سا هَسد تشسسی لشاس داد .تٌاتشایي دس غَستی وِ دس استاًذاسد
اػذاد وَچه هطاّذُ ضَد ،دستِتٌذی هشتَط تِ استاًذاسد  ISO 14644-1است .ایي استاًذاسد لگاسیتن
(لگاسیتن پایِ  )10تؼذاد رسات تا اًذاصُ  0.1هیىشٍهتش یا تضسگتش دس ٍاحذ هتش هىؼة سا ًوایص هیدّذ.
تٌاتشایي دس غَستی وِ ٌّگام اػتثاس سٌدی اتاق تویض دس استاًذاسد

 ،ISOحذ ًػاب  class 5وسة ضَد،

ایي اتاق تویض تؼذاد  105یا  100000رسُ تا اتؼاد  0.1هیىشٍهتش دس ّش هتش هىؼة َّای خَد داسد.
ّش دٍ استاًذاسد هؼشفی ضذُ یؼٌی استاًذاسد  ٍ FS 209Eاستاًذاسد  ISO 14644-1اص ساتغِ لگاسیتوی-
لگاسیتوی تیي اًذاصُ رسات ٍ توشوض رسات استفادُ هیوٌٌذ .تٌاتشایي تا تَخِ تِ ساتغِ لگاسیتوی روش ضذُ،
هؼیاسی تا حضَس غفش رسُ دس حدن هطخع هَخَد ًیستً .ىتِ خالة دیگش ایي است وِ َّای ػادی اتاق،
هؼیاس  ISO 9یا  Class 1000000سا دس دستِتٌذی اتاقّای تویض اسضا هیوٌذ.
دس اداهِ اًَاع هختلف استاًذاسدّای اتاق تویض دس لالة خذٍلّایی آٍسدُ ضذُ است .اٍلیي استاًذاسد
استاًذاسد  FS 209Eاست وِ دس لسوت لثل ًیض ضیَُ استفادُ اص ایي استاًذاسد تِ غَست دلیك هَسد
اسصیاتی لشاس گشفت.
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ایي استاًذاسد (استاًذاسد ّ )FS 209Eوچٌاى تِ غَست سایح دس غٌایغ هختلف ٍ واستشدّای گًَاگَى هَسد
استفادُ لشاس هیگیشد .دس اداهِ استاًذاسد اًگلیسی  BS 5295هَسد تشسسی لشاس گشفتِ است .تَخِ وٌیذ
وِ دستِتٌذی  Class 1ایي ًَع اص استاًذاسد تیاى هیوٌذ وِ تضسگتشیي رسات دس هحیظ ًثایذ اًذاصُای
تضسگتش اص  5هیىشٍ هتش داضتِ تاضٌذ .سایش هؼیاسّای ایي استاًذاسد دس خذٍل صیش تیاى ضذُ است.

دس اداهِ استاًذاسد پشواستشد  GMP EUهَسد هغالؼِ لشاس هیگیشد .ایي استاًذاسد واستشد تسیاس صیادی دس
تَلیذ ٍ اػتثاس سٌدی اتاقّای تویضی داسد وِ دس غٌایغ هختلف هاًٌذ تَلیذ داسٍ استفادُ هیضًَذ .ایي
استاًذاسد اًذاصُگیشی ٍ اػتثاس سٌدی اتاق تویض سا دس دٍ حالت هختلف هَسد اسصیاتی لشاس هیدّذ .حالت
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اٍل صهاًی است وِ اتاق تویض دس حالت استشاحت یا آهذُ تِ واس لشاس داسد ٍ حالت دٍم دس خذٍل صیش صهاًی
است وِ اتاق تویض دس حال واس لشاس داسد .دس اداهِ ،ایي استاًذاسد ٍ غلظت رسات هداص دس آى تِ غَست
دلیك هَسد تشسسی لشاس گشفتِ است.

دس اًتْا ًیض استاًذاسد پشواستشد  ISO 14644-1تِ غَست دلیك ٍ تا خضئیات هَسد هغالؼِ لشاس هیگیشد.

تٌاتشایي ّواًغَس وِ تیاى ضذ ،اتاق تویض هىاًی است وِ همذاس تسیاس ووی اص آلَدگیّا هاًٌذ گشد ٍ خان،
رسات هؼلك ،رسات آئشٍسل ٍ تخاسات ضیویایی دس آى حضَس داسًذ ٍ ایي اتاقّای تویض واستشد صیادی دس
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تَلیذ ًیوِّادیّا ٍ لغؼات الىتشًٍیىی ،تَلیذ داسٍّای هختلف ،غٌؼت تایَ ،اتضاسّای هختلف پضضىی ٍ
اتاقّای ػول داسد.
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