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آشنایی با اتاق تمیز
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اتاق تميز و تجهيزات به كار رفته در آن

اتاق تمیز، محیطی با آالیش کنترل شده ذرات معلق در فضاست که در هر متر مکعب آن تعداد معینی ذره موجود است.
آالینده های معمول عبارتند از گرد و غبار، میکروبهای معلق در فضا و بخار مایعات محیطی.

نمایی از یک اتاق تمیز و تجهیزات به کار رفته در آن

به طور دقیق تر طبق استاندارد ISO 14644-1 اتاق تمیز، اتاقي است که تراکم عددي ذرات هوا در آن قابل کنترل باشد و به نحوي ساخته شود که تعداد ذرات معلق در فضا از حد مجاز 
بیشتر نشود )متناسب با نیازمندي آن فضا( و پارامترهاي مرتبط دیگر از جمله دما، رطوبت و فشار نیز تحت کنترل قرار  گیرد.
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اتاق های تمیز معموال جهت تولید مواد نیمه رسانا مانند ژرمانیوم، سیلیکون و یا برای تولید لوازم تکنولوژیک پزشکی و زمینه  های دیگر که تولیدات مربوط به آنها نیاز به محیطی بسیار پاکیزه 
و فاقد آلودگی های عادی محیط دارند، کاربرد دارد. 

ورودی یک اتاق تمیز  نمایی از یک اتاق تمیز

صنايع )تحت تاثير منفي آالينده هاي داراي مواد معدني( 
• صنایع میکروالکترونیک

• تولید نیمه رساناها
• صنایع نوري

• صنایع دفاعي

صنايع )تحت تاثير منفي آالينده هاي آلي مخصوصا ميكرو ارگانيسمها( 
• صنایع دارو سازي

• صنایع غذایي و آشامیدني
• لوازم بیوتکنولوژي

• پزشکي و بیمارستانها ...

برخي از كاربردهاي اتاق تميز در زندگي امروز 

كنترل آلودگي 

کنترل آلودگي )Contamination Control(  شامل بخشهاي مختلفي است که براي محافظت محصوالت، تجهیزات و کارکنان در مقابل اثرات منفي آلودگي به کار مي روند. 
در زمینه کنترل آلودگي و تکنولوژي اتاقهاي تمیز، استانداردها، معیار ها و پیشنهادات مختلفي وجود دارد که هر کدام آنها معاني و گروه هاي هدف متفاوتي دارند براي مثال:

استاندارد هاي کلي از قبیل ISO 209  که شامل )ISO 14644  و ISO 14698(  مي باشد.
)GMP: Good Manufacturing Practice( استانداردهاي داروسازي از قبیل عملیات تولیدي صحیح

)GLP: Good Laboratory Practice( استانداردهاي آزمایشگاهي از قبیل عملیات آزمایشگاهي صحیح
)HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point( آنالیزهاي خطر  در صنایع غذایي و آشامیدني، تحلیل خطر و کنترل نقطه بحراني

قابل توجه  است که اتاق تمیز الزاما محیط استریل نیست و به دلیل تعداد کنترل شده ذرات معلق در هوای محیط، اتاق تمیز نامیده می شود.
میزان این ذرات که توسط دستگاه شمارنده این ذرات قابل اندازه گیري هستند، تست شده و میکرو ارگانیسمها نیز از طریق روشهاي پایش محیطي، شناسایي و اندازه گیري مي شوند.

برخی اتاق های تمیز دارای فشار هواي مثبت هستند که در صورت وجود هرگونه درز و شیار به محیط بیرون، هوا از محیط اتاق خارج می شود. فشار هواي مثبت، از ورود هوای غیر فیلتر شده 
بیرون از اتاق از شیارهاي موجود به داخل اتاق، پیشگیری مي کند.

در برخی از اتاق های تمیز، سیستم هاي تهویه مطبوع )HVAC( نیز به دستگاه های ویژه کنترل رطوبت هوا مجهز هستند که در موارد مورد نیاز سبب پایین نگه داشتن رطوبت محیط 
مي شوند. در این موارد تجهیزات جانبي دیگر مانند دستگاه یونیزه کننده هوا )Ionizer( به منظور پیشگیري از مشکالت ناشي از تخلیه الکتریکي مورد نیاز مي باشد.
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طبقه  بندی اتاق تميز

اتاق تمیز بر اساس تعداد و سایز ذرات مجاز در واحد حجم هوا و میزان پاکسازی هوا طبقه بندی می شود. استاندارد اتاق تمیز در سیستم بین المللی ISO 14644-1 مي باشد.
این جدول که از فرمول ذیل بدست آمده است، بیانگر حداکثر تعداد مجاز ذرات هوا بر متر مکعب مي باشد:

 Cn = 10N × )0.1/D(2.08
Cn: حداکثر تراکم مجاز ذرات هوا  )تراکم = ذره بر متر مکعب( ، Cn تا نزدیکترین عدد گرد شده است.

ISO شماره طبقه بندي :N
D: اندازه ذرات در مقیاس میکرومتر 

ISO
Classification
number (N)

ISO class 1
ISO class 2
ISO class 3
ISO class 4
ISO class 5
ISO class 6
ISO class 7
ISO class 8
ISO class 9

10
100

1,000
10,000

100,000
1,000,000

1.0 * 107

1.0 * 108

1.0 * 109

2.37
23.7
237

2,370
23,700

237,000
2.37 * 106

2.37 * 107

2.37 * 108

1.02
10.2
102

1,020
10,200

102,000
1,020,000
1.02 * 107

1.02 * 108

0.35
3.5
35

352
3,520

35,200
352,000

3,520,000
35,200,000

0.083
0.83
8.3
83

832
8,320

83,200
832,000

8,320,000

0.0029
0.029
0.29
2.9
29

293
2,930

29,300
293,000

Class 1
Class 10
Class 100
Class 1000
Class 10,000
Class 100,000
Room air

ISO 1-14644 Cleanroom Standards

≥1 µm≥5 µm ≥0.5 µm ≥0.3 µm ≥0.2 µm ≥0.1 µm

FED STD 209E

كالس برابرى با سيستم
آمريكايى

حداكثر تراكم مجاز ذرات هوا (ذره بر متر مكعب)
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سيستم روشنايی اتاق تميز

روش آزمون چراغ جهت تعيين كالس مرتبط با اتاق تميز

هنگام انتخاب سیستم روشنایي براي اتاق تمیز مواردي از قبیل میزان روشنایي مناسب براي فعالیت مورد نظر، میزان آالیندگي،  سازگاري الکترومغناطیسي، سهولت نصب، دسترسي به 
قطعات چراغ و نظافت اهمیت دارد.

با توجه به حساسیت و ظرافت به کار رفته در اتاق تمیز، توصیه مي شود که در انتخاب تک تک اجزا به کار رفته در یک اتاق تمیز، حداکثر دقت الزم به عمل آمده و تجهیزاتي انتخاب شوند 
که استاندارد هاي این صنعت را دارا باشند.

مقدار مشخصي از هوا توسط پراب هاي مخصوص نمونه برداري، از محیط تست که چراغ مورد نظر در آن قرار دارد، مکیده و به محفظه تست انتقال داده مي شود و  در نهایت تعداد ذرات 
موجود در آن مورد اندازه گیري قرار گرفته و مبناي طبقه بندي چراغ قرار مي گیرد.

به منظور حصول اطمینان از تعداد ذرات تولید شده در مناطقي که بیشتر مستعد تولید آلودگي هستند، اندازه گیري اختصاصي نیز در محلهاي مورد نظر انجام مي پذیرد.
درصورتي که مقادیر اندازه گیري شده، از مقادیر حدي مشخص شده در جدول با سطح اطمینان 95% تجاوز نکند، گفته مي شود این چراغ براي کالس مورد نظر، در استاندارد مربوطه اتاق 

تمیز، مناسب است.

تصویري از آزمون چراغ جهت تعیین کالس استاندارد اتاق تمیز
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چراغ هاي فلورسنتي مازي نور مدل استريلوكس مناسب استفاده در اتاق هاي تميز

مازی نور در ایران، به عنوان اولین تولید کنندة چراغ فلورسنتِی اتاق تمیز با گواهی ISO 14644-1 از موسسة فرانهوفر آلمان چراغ مدل استریلوکس را با افتخار معرفی کرده است. چراغ استریلوکس برای 
اتاق های تمیز تا کالس Air Cleanliness Class 1( 1( گواهی شده است.

چراغ استریلوکس براي المپ هاي T8 و TC-L در دو مدل براي دسترسي به تجهیزات داخل چراغ از زیر و پشت عرضه مي گردد. چراغ های فلورسنتی مدل استریلوکس مازی نور که مناسب 
فضاهاي آزمایشگاهی و اتاق های تمیز مي باشد، جهت نصب در سقف های کاذب یکپارچه و ساندویچ پنل می گردد. استحکام بدنه و درجة حفاظت باال )IP65( از ویژگی های برجستة این 

چراغ ها است. 
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مشخصات فنی

• بدنة چراغ:
   ورق آهنی با رنگ آمیزي پودري الکترواستاتیک سفید

• شیشه:
   شیشه در دو مدل شفاف و مات به ضخامت ۴ میلی متر

• شبکه:
   ترکیبی از ورق آلومینیومی آنودایز شده با خلوص 99/۸5 درصد و بازتاب نور باال و نیز تیغه های آلومینیومی اکسترود شده با خطوط و منحنی هایی برای کنترل زوایای بازتاب نور در 

   مدل های با شیشه شفاف
• رفلکتور:

   رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده پشت هر المپ
• نوار آببندی:

   نوار آببندی از جنس EPDM برای تأمین آببندی پروفیل شیشه با بدنه
• مکانیزم بست:

   بست از جنس گالوانیزه با سیستم چرخشی برای نصب در سقف هایی با ضخامت های مختلف

انواع چراغ فلورسنتي مازي نور مدل استريلوكس

• چراغ هاي فلورسنتي دسترسي از باال با نوار آببندي چراغ به سقف
• چراغ هاي فلورسنتي دسترسي از باال 

• چراغ هاي فلورسنتي دسترسي از پایین با نوار آببندي چراغ به سقف
• چراغ هاي فلورسنتي دسترسي از پایین

براي اطالع از مشخصات فني این چراغ و ویژگي هاي آن، مي توانید بروشور تخصصي چراغ استریلوکس را از وب سایت مازي نور )http://www.mazinoor.ir/sterilux( دریافت کنید و 
یا نسخه چاپي آنرا از نمایندگي هاي مازي نور در سراسر کشور )لیست مراکز و آدرس آنها در وب سایت شرکت موجود است( تهیه نمایید.

چراغ های استریلوکس با شیشه شفاف دسترسی از پائین و باالچراغ های استریلوکس با شیشه مات دسترسی از پائین


