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اعتبار سنجی مدل شبیهسازی الگوی جریان هوا در اتاقهای پاک :مطالعه موردی در صنعت
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چکیده
زمینه و هدف :غلظت ذرات هوابرد درون اتاق پاک بهدلیل ایفای نقش مهم در تولید داروها و محصووو ت با تکنولوژی با  ،تحت کنترل میباشوود .الگوی جریان
هوا یکی از پارامترهای مهم و مؤثر در غلظت ذرات و توزیع آلودگی درون اتاقهای پاک میباشوود ،از این رو ،الگوسووازی دقیق جریان هوا درون اتاقهای پاک حائز
اهمیت میباشد .بنابراین در این مطالعه ارزیابی و شبیهسازی الگوی جریان هوا در اتاقهای پاک مورد بررسی قرار گرفت.
روش برر سی :مطالعه حا ضر یک پژوهش تجربی-کاربردی ا ست که در سال  1351در یک صنعت دارویی انجام شد .روش انجام کار در این مطالعه ،برر سی
تعیین الگوی جریان هوا در اتاق پاک میباشوود .در این مطالعه 3 ،اتاق پاک مربوط به  3کالس پاکیزگی  C ،Bو  Dمورد بررسووی قرار گرفت  .سوو ، ،بهمنظور
تعیین بردارهای سرعت ،الگوی جریان هوا در اتاق پاک ،با استفاده از تکنیک دینامیک سیا ت محاسبهای ( )CFDشبیه سازی گردید.
یافتهها :یافتههای این مطالعه ن شان داد که سرعت جریان هوای اندازهگیری شده در مدل تجربی ،در فوا صل افقی و عمودی مختلف با سرعتهای جریان هوا
پیش بینی شده توسط نرم افزار  Fluentدر شرایط مشابه و در فواصل یکسان بسیار نزدیک به هم میباشد .همچنین کانتورهای سرعت جریان هوا برای  3کالس
پاکیزگی تعیین گردید .بعالوه ،نتایج سنجش غلظت ذرات در اتاقهای پاک ،نشان داد که میانگین تراکم آلودگی ذرات در سه کالس پاکیزگی ،پایینتر از حد مجاز
استاندارد ایزو ( 11611سال  )2229میباشد.
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که مدل آشفتگی  RNG K-ℇمناسبترین مدل برای شبیه سازی الگوی جریان هوا در اتاق پاک میباشد .همچنین وجود
ابزار و تجهیزات موجود در اتاق پاک بر الگوی جریان هوا و در نهایت بر راندمان حذف ذرات در اتاق پاک تأثیر میگذارد.
کلیدواژهها :مدل آشفتگی  ،RNG K-ℇاتاق پاک ،جریان هوا ،فلوئنت.

مقدمه
اتاقهای پاک محیطهایی هستند که در آنها غلظت
ذرات هوابرد و چندین پارامتر مهم دیگر نظیر دما ،فشار
و رطوبت تحت کنترل میباشووود .این اتاقها به نحوی
سوواهته و مورد اسووتفاده قرار میگیرند که تولید و بقاء
ذرات در درون آنها به حداقل برسد ( .)1اتاقهای پاک
برای به حداقل رسوواندن آلودگی و غلظت ذرات موجود
در هوا اسوووتفاده میگردد و در داروسوووازی ،تجهیزات
پزشووکی ،مواد غذایی و صوونایع دیگر کاربرد دارد (.)2
افراد حاضووور در محیط کار نیز از هود ذراتی سووواطع
میکنند که ناشووی از پوسووت بدن ،وسووایل آرایشووی و
بهداشووتی مورد اسووتفاده و همچنین بخارات ناشووی از
تنف میباشوود .غلظت ذرات هوابرد در اتاقهای پاک،
به نوع فعالیتی که در اتاق پاک انجام میگیرد بسووتگی

دارد( .)3م نابع تول ید آلودگی در ا تاق های پاک به دو
دسته منابع هارجی و داهلی تقسیمبندی میگردند .این
آلودگی شوووا مل ذرات ،میکروار گانیسوووم های ز نده،
آلودگیهای گازی و سایر آلودگیهای میکرونی موجود
در محیط های طبیعی می باشوووند .اما مهمترین منابع
تولید آلودگی در اتاقهای پاک ،منابع داهلی میباشوود.
این آلودگیها را میتوان از طریق فیلتراسووویون جریان
هوای ورودی ،تنظیم ف شار هوا و همچنین جلوگیری از
نشتی فیلترها کنترل نمود ( .)1این منابع آلودگی شامل
پرسووونل مسوووتقر در اتاق پاک ،فرآیند و واکنش های
پروسه تولید و ابزار آ ت و دستگاههای تولید میباشند.
در ا تاق های پاکی که محصوووو ت حسوووواس به
آلودگیهای میکرونی تولید می شود باید میان ان سان و
محصوووول یک مانعی ایجاد گردد تا آلودگی ناشوووی از

_____________________________________________________________________________________________________
 -1کارشناس ارشد بهداشت حرفهای ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) عضو مرکز تحقیقات آلودگی هوا ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایرانyarahmadi.r@iums.ac.ir .
 -3کارشناس ارشد بهداشت حرفهای ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 17:44 IRDT on Sunday August 19th 2018

دارویی

21

ذبیح اله دمیری و همکاران

دو ماهنامه

دوره  ،41شماره  ،1مهر و آبان 4931

1
2

Computational Fluid Dynamics
Mesh

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 17:44 IRDT on Sunday August 19th 2018

پرسنل بر محصو ت اثر سوء بر جای نگذارد .جداسازی
اپراتور از محصو ت میتواند توسط گارمنتها صورت
گیرد .این ل باس ها به نحوی طراحی میگردد که از
رهاسووازی ذرات تولیدشووده توسووط بدن انسووان تا حد
امکان جلوگیری به عمل آورد لذا یکی از راه های مؤثر
در کنترل آلودگیهای ایجاد شده توسط انسان میباشد
( .)9م سیر ا صلی انتقال آلودگی میکروبی به ان سان در
اتاق پاک از طریق تماس با سطوح آلوده میباشد (.)6
یکی از مهمترین م شکالت موجود در اتاق پاک مربوط
به آلودگیهای ناشووی از ذرات میباشوود .بهمنظور حل
این مشووکل ،بسوویاری از شوورکتهای تولیدکننده برای
کنترل ذرات موجود در اتاق پاک محصووو ت هود را با
سووویسوووتم های توزیعکننده هوا تطبیق میدهند (.)7
آلودگی ممکن است توسط ذرات موجود در فضای باز و
همچنین توسوووط فعالیت فیزیکی اپراتور ایجاد شوووود.
بنابراین انسووان منبع اصوولی آلودگی در یک اتاق تمیز
میباشوود ،انتخاب اشووتباه جن پارچه ،نوع و شووکل
گارم نت ممکن اسوووت اثرات منفی در بر نا مهریزی
سی ستم دا شته با شد  .جن لباس کار در اتاق پاک از
نوع پلی استر میباشد اما گاهی لباس کار از جن لیف
ذراتی از هود آزاد میکنند و باعث آلوده شدن اتاقهای
پاک به ذرات میباشووود ( . )2نرخ پراکندگی آلودگی از
پرسوونل و ماشووین آ ت موجود در اتاق پاک به تأثیر
توزیعکنندههای هوا ،میزان رقیق سازی آلودگی توسط
جر یان هوای موجود در ا تاق پاک و همچنین تنوع
غلظت هوابرد بستگی دارد ( . )5انتخاب الگوی جریان
هوا ،مرحلهای مهم در طراحی اتاقهای پاک میبا شد
زیرا جریان هوا و نحوه انتشووار آن مهمترین عامل در
کنترل ذرات هوابرد میباشوود ( .)12الگوی جریان هوا
در اتاق پاک میتواند متالطم  1و تکسووویه ( 2یهای)
با شد .در جریان توربو ن سی تودهی هوای ورودی به
اتاق دارای سووورعت های متفاوت و در جهات مختلف
میباشد .ذرات موجود در هوا از طریق گردش در جهات
مختلف هارج میشووووند و آلودگیهای گازی از طریق
NonUni directional flow
Uni directional flow

روش ها و تکنیک های علمی و به روز پایش ،ارزیابی و
ک ن ترل می گردد ( .)13-11ا ل گوی جریووان هوا در
اتاق های پاک یکی از پارامترهای مهم اسوووت که در
غلظت ذرات و توزیع آلودگی نقش دارد و زم اسوووت
که جریان هوا بهطور دقیق الگو سازی شود که این امر
ن یاز بهصووورف ز مان و هزینه دارد و بهطور دقیق نیز
ممکن اسوووت رخ ندهد .بنابراین اسوووتفاده از دینامیک
سووویا ت محاسوووباتی 3برای الگوسوووازی جریان هوا
میتواند باعث صووورفهجویی در زمان و هزینه شوووود
( .)11حل یک مسئله به روش  CFDشامل دو مرحله
ا صلی ا ست .ابتدا کل ف ضای سیال به اجزای کوچک
)مش) 1تقسوویم میشووود ،آنگاه معادلههای مشووتقات
جزیی بیانگر جریان بر تمام این مشها اعمال می شود
 .مدل های بسووو یاری برای مدل کردن آشوووفتگی در
جریانهای آشوووفته ارائه شوووده اسوووت ( .)19یکی از
معتبرترین مدلهای ارائه شووده  ،مدل  k-eاسووت که
کارایی آن در مدلسوووازی جریان های متالطم اثبات
رسیده است .مدل  RNG k-eیک نمونه اصالح شده
این مدل میباشووود ( .)16این مدل متداولترین مدل
آشووفتگی اسووت که به علت اقتصووادی بودن و دقت
مناسب برای دامنه وسیعی از جریانهای آشفته کاربرد
دارد .در سال  2213مطالعهای با عنوان کاربرد CFD
در طراحی اتاق های پاک توسوووط چن و همکارانش
انجام شووود و به این نتیجه رسووویدند که ریترن های
دیواری را ند مان با تری در حذف ذرات دارد (.)17
مطالعهای دیگر در سووال  2222تحت عنوان محاسووبه
جر یان هوا در یک ا تاق تمیز در مق یاس پایلوت با
اسووتفاده از مدلهای توربالنت  K-εانجام شوود و نتایج
نشووان داد که مدل  RNGبرای محاسووبه جریان هوا
در اتاقهای پاک مناسووب اسووت ( .)12توماس کوهن
الگوی جریان هوا و آلودگی ذرات را در یک اتاق پاک
مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسوووید که غلظت
ذرات موجود در اتاق پاک به مقدار بسیار زیاد وابسته به
الگوی جریان هوای اتاق پاک میبا شد ( .)15در سال
3
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 2229مطالعهای تحت عنوان برر سی عددی در انتشار
ذرات در اتاق های پاک توسوووط جانهو 1و همکارانش
انجام شد  .نتایج نشان داد که حالت تهویه ،محل منبع
ذرات و نرخ توزیع هوا میتوا ند توزیع ذرات در یک
اتاق تمیز را تحت تأثیر قرار دهد ( .)22در سال 2212
مطالعهای تحت عنوان تأثیر چیدمان تهویه در حذف
ذرات در اتاق های پاک توسوووط تون  2و همکارانش
انجام شوود و نتایج نشووان داد که نرخ حذف ذرات در
اتاق پاک بهطور قابل توجهی به تجهیزات و مسوواحت
پوشووش داده شووده توسووط تجهیزات ،طراحی تهویه ،و
اندازه ذرات بستگی دارد (.)21
هدف از این مطالعه ارزیابی تسووت های سوورعت و
هواگذر ورودی ،تعیین الگوی جریان هوا و بررسوووی
غلظت و تعداد ذرات هوابرد در اتاقهای پاک مطابق با
استاندارد  ISO 11611و همچنین مدل سازی و اعتبار
بخ شی الگوی جریان هوا در اتاقهای پاک با ا ستفاده
از ابزار  Fluentو مدل آشووفتگی  RNG k- eدر یک
صنعت دارویی در داهل کشور میباشد (.)22
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 -3پمپ تزریق با فشار مثبت
مووارک DOP SOLUTIONS. UK:ب م ن ظور
تزریق جریان آئروسل های تولیدشده
6
 -1دستگاه شمارش گر ذرات
مارک CLIMET – USA:بمنظور اندازه گیری
غلظت ذرات.
اولین پارامترهای عملکردی اتاق پاک ،ت ست هواگذر
میباشد .استفاده از دستگاه هود قرائت مستقیم بهترین
روش برای اندازه گیری هواگذر ،حجم و سرعت جریان
هوای ورودی به اتاق پاک میبا شد .دهانه ی هود باید
به نحوی بر روی قاب فیلتر قرار گیرد تا تمامی جریان
هوای هروجی از فیلتر را اندازه گیری نماید (.)3
همچنین میزان نرخ توزیع جریان هوا در اتاق پاک از
رابطه زیر بدست می آید.
( )1
 :Qکل حجم هوای ورودی به اتاق پاک بر حسوووب
) :V ،(m3/hrحجم اتاق پاک ).)23( (m3
برای تعیین الگوی جریان هوا در اتاق پاک مربوطه
اب تدا با اسوووت فاده از تکن یک  7CFDنرم افزار فلوئنت
الگوی جریان هوا شووبیه سووازی گردید و سوو ،نتایج
حاصوول از شووبیه سووازی الگوی جریان هوا با نمایش
الگوی جریان در اتاق پاک به صووورت عملی مقایسووه
کیفی گردید تا بتوان الگوی جریان هوا را دراتاق پاک
ن شان داد .برای شبیه سازی جریان هوا با ا ستفاده از
نرم افزار دینامیک سووویا ت محاسوووبه ای ،ابتدا باید
هندسووه اتاق پاک را به صووورت  2بعدی در نرم افزار
گمبیت )  (Gambitر سم گردد و س ،هند سه اتاق
پاک را به عنوان ورودی به نرم افزار فلوئنت انتقال داد
و س ،آن را شبیه سازی کرد .پ از شبیه سازی
الگوی جریان هوا در اتاق پاک با اسوووتفاده از نرم افزار
فلوئنت ،درنهایت الگوی جریان هوا را به صورت عملی

روش بررسی
مطالعه حاضر یک پژوهش تجربی-کاربردی میباشد
که در سووال  1351در یک صوونعت دارویی انجام شوود.
روش انجام کار در این مطالعه بررسوووی تعیین الگوی
جریان هوا در اتاق پاک میباشد.
تجهیزات مورد استفاده در این مطالعه به شرح زیر بود:
3
 -1دستگاه هود قرائت مستقیم
مارک KIMO – FRANCE :بمنظور اندازه گیری
هواگذر و سرعت جریان هوا
1
 -2دستگاه آئروسل جنراتور
مارک DOP SOLUTIONS. UK :بمنظور تولید
ذرات زیر میکرونی برای تعیین الگوی جر یان هوا در
اتاق پاک
1

5

2
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و با ا ستفاده از آئرو سل هایی که آلودگی ندا شته با شد،
نمایش می دهیم (.)3
آئروسوول ها توسووط دسووتگاه آئروسوول جنراتور تولید
میگردد و تزریق جریان آئروسووول های بوسووویله لوله
های اف شانه 1در دهانه فیلتر در داهل اتاق پاک صورت
می گیرد .فرآی ند ن مایش الگوی جر یان هوا نیز به
صوووورت عملی توسوووط دوربین فیلم برداری ضوووبط
میگردد .در نهایت نتایج حاصوول از شووبیه سووازی با
اسووتفاده از نرم افزار فلوئنت با نتایج حاصوول از نمایش
الگوی جر یان هوا به صوووورت عملی ،بهطور کیفی
م قایسوووه میگردد و الگوی جر یان هوا در ا تاق پاک
تعیین میگردد (.)3
مهمترین ت ستی که برای ارزیابی کیفیت هوا و طبقه
بندی اتاقهای پاک انجام می گیرد ،تسووت شوومارش
ذرات هوابرد میباشوود .قبل از اینکه این تسووت را در
اتاق پاک بتوان انجام داد باید تسووت نشووتی فیلتر ه،ا
انجام شده با شد و نتایج قابل قبولی ارائه داده با شد تا
بتوان ت ست شمارش ذرات بعنوان ت ست نهایی انجام
داد .غلظت ذرات هوابرد در اتاقهای پاک در سوووه
و ضعیت مختلف اندازه گیری می شود که در ا ستاندارد
 ISO -11611-1بدین صووورت تعریف میشووود :در
هنگام ساهت ،در حال استراحت ودر حال کار.
در این مطالعه ،اندازه گیری غلظت ذرات هوابرد در
شرایط در حال استراحت و مطابق با استاندارد -11611
 ISOانجام شد .تعیین کالس اتاق پاک در ا ستاندارد
ISO -11611-1از طریق معادله زیرصورت می گیرد.
)(2

 : Cnحداکثر غل ظت قا بل قبول از ذرات هوابرد
(برحسب تعداد ذرات در هر متر مکعب هوا)
 :Nعدد کالس بندی استاندارد  ISOاز  1تا 5
 :Dاندازه ذره مورد نظر برحسب میکرومتر.
 :0/1عدد ثابت.
1Sprage

pipes
Supply air

دو ماهنامه
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برای کالس بندی اتاق پاک ،باید نمونه های کافی
از جریان هوای اتاق پاک گرفته شوووود و تعداد و اندازه
ذرات موجود درآن مشوووخر گردد .تعداد نقاط نمونه
برداری از جریان هوا با توجه به مسووواحت اتاق پاک و
سوووطح پاکیزگی آن تعیین میگردد .هرچه اتاق پاک
ابعاد بزرگتر و پاکیزگی با تری داشته باشد ،نقاط اندازه
گیری نیز به مراتب بی شتر می شود .روش تعیین تعداد
نقاط نمونه برداری با ا ستفاده از ا ستاندارد -11611-1
 ISOو رابطه زیر محاسبه شد.
= NL
( )3
: NLحداقل نقاط نمونه برداری : ،مسووواحت اتاق
پاک یا محیط کنترل شده (بر حسب) m2
تعداد ذرات در هر نقطه بر حسوووب تعداد ذره در هر
متر مکعب هوا سنجش میگردد .همچنین نمونه ها در
ارتفاعی که کار انجام می شود ،تهیه میگردد .در نهایت
ت عداد ذرات سووونجش شوووده با م قدار اسووو تا ندارد
 ISO- 11611مقایسه میگردد (.)21 ,1
در این مطالعه  3اتاق پاک مربوط به کال س های
پاکیزگی  C،Bو Dمورد بررسووی قرار گرفت .هندسووه
آنها به صورت  2بعدی ر سم گردید .توزیعکنندههای
هوا 2در سووقف قرار دارند و هوا را به صووورت توربالنت
وارد اتاق پاک می کنند و هروجی 3هوا بر روی دیوار و
در فاصووله  22سووانتیمتری از کف اتاق پاک قرار دارند.
ت عداد مش ها برای کالس پاکیزگی  Bبرابر ،5617
برای کالس پاکیزگی  Cبرابر  9565و برای کالس
پاکیزگی  Dبرابر  21126می باشووود .در اتاق پاک با
کالس پاکیزگی Bدو دسووتگاه و در اتاق پاک کالس
پاکیزگی  Cیک دسووتگاه موجود میباشوود و اتاق پاک
کالس پوواکیزگی  Dهیچ ابزار و تجهیزاتی موجود
نمی باشووود که یکی از د یل انتخاب این اتاق پاک
بررسوووی و تأثیر ابزار و تجهیزات برروی الگوی جریان
هوا و همچنین راندمان حذف ذرات میباشد.
یافتهها
مقدار سرعت جریان هوا در فوا صل مختلف برای 3
3
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اتاق پاک در  3مرحله اندازه گیری گردید و در نهایت
میانگین سرعت در آن نقطه به عنوان مبنا در نظرگرفته
شد که مقادیر آن در جدول شماره  1ن شان داده شده
است.
مقدار کل هواگذر ورودی و هروجی و همچنین نرخ
توزیع جریان هوا در اتاق پاک با توجه به مساحت اتاق
پاک مورد بررسووی قرار گرفت و در جدول شووماره 2
ذکر شده است.
همگرایی نتایج حاصوول از پیش بینی های فلوئنت با
نتایج آزمای شگاهی ،بهمنظور اعتبار سنجی مدل در نظر
گرفته شد .برای این منظور ،سرعت جریان هوا اندازه
گیری شده در مدل تجربی ،در فوا صل افقی و عمودی
مختلف با سووورعت های جریان هوا پیش بینی شوووده
تو سط نرم افزار فلوئنت در شرایط م شابه و در فوا صل
یک سان با مدل آزمای شگاهی مورد مقای سه قرار گرفت
بهمنظور تعیین همگرایی بین نتایج شبیه سازی فلوئنت
و آزمای شگاهی ،آزمون همب ستگی و تحلیل رگر سیون
هطی برای هر کدام از نمودار های الگوی جر یان هوا
انجام گرفت .در آزمون همبسوووتگی ،ضووور یب  rو در

جدول  -1مقادیر سرعت جریان هوای اندازه گیری شده در فواصل مختلف برای سه کالس پاکیزگی
تعداد نقاط اندازه
گیری

ارتفاع اندازه گیری
)برحسب متر)
کالس B

میانگین سرعت
))m/s ± SD
کالس B

ارتفاع اندازه گیری
)برحسب متر)
کالس C

میانگین سرعت
))m/s ± SD
کالس C

ارتفاع اندازه گیری
)برحسب متر)
کالس D

میانگین سرعت
))m/s ± SD
کالس D

1
2
3
1
9
6
7
2
5

2
2/29
2/1
2/2
2/3
2/1
2/9
2/6
2/7

2
)2/15(±2/21
)2/3(±2/2
)2/9(±2/1
)2/91(±2/21
)2/77(±2/27
)2/55(±2/25
)1(±2/29
)1/1(±2/6

2
2/1
2/2
2/3
2/1
2/9
2/6
2/7
1

)2/12(±2/7
)2/21(±2/21
)2/25(±2/25
)2/31(±2/1
)2/32(±2/12
)2/31(±2/229
)2/39(±2/21
)2/3(±2/22
)2/29(±2/26

2
2/1
2/2
2/3
2/6
2/7
2/2
2/5
3

)2/19(±2/21
)2/16(±2/229
)2/17(±2/222
)2/199(±2/229
)2/29(±2/221
)2/2(±2/23
)2/19(±2/26
)2/1(±2/27
)2/29(±2/21

پارامترهای عملکردی
نام کالس پاکیزگی
B
C
D

تعداد ورودی
1
1
1

جدول  -2مشخصات اتاق های پاک مورد بررسی
هواگذر هروجی
هواگذر ورودی
تعداد هروجی
)( m3/hr
)( m3/hr
1296
1162
9
2223
2122
3
3236
2222
6
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حجم اتاق پاک
m3
15
13
69
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نرخ توزیع هوا
در هر ساعت
29
15
19
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آزمون رگر سیون از طریق اهتالف  R2حا صل از معادله
هط بین دو نمودار ،در مورد میزان همگرایی نتووایج
آزمایشگاهی و فلوئنت قضاوت شد.
در شکل شماره  1نمودار مقایسه سرعت جریان هوا
در فاصووله عمودی ثابت  y= 2/7و در فواصوول مختلف
افقی بین مدل آزمایشگاهی و فلوئنت (کالس پاکیزگی
 )Bن شان داده شده ا ست .نتایج آزمون همب ستگی ،با
ضووریب همبسووتگی  2/53درصوود نشووان دهنده وجود
همبسووتگی مناسووب نتایج فلوئنت و آزمایشووگاهی در
فاصله ذکر شده میباشد .همچنین اهتالف ضرائب R2
بین نمودار آز مایشووو گاهی و فلوئ نت ،نشوووان ده نده
 2/225اهتالف میباشد.
در شکل شماره  2نمودار مقایسه سرعت جریان هوا
در فا صله عمودی ثابت  y= 1/9و در فوا صل مختلف
افقی بین مدل آز مایشووو گاهی و فلوئ نت (کالس
پاکیزگی  )Cرا نشان می هد ..نتایج آزمون همبستگی،
با ضریب همب ستگی  2/51در صد ن شان دهنده وجود
همبسووتگی مناسووب نتایج فلوئنت و آزمایشووگاهی در
فاصووله ذکر شووده میباشوود .اهتالف ضوورائب  R2بین

22
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شکل  -2مقایسه مقدار سرعت جریان هوا در فاصله ثابت  y=1/9بین مدل آزمایشگاهی و فلوئنت) کالس پاکیزگی )C

نمودار آزمایشووگاهی و فلوئنت ،نشووان دهنده 2/119
اهتالف میباشد.
در شکل شماره  3نمودار مقایسه سرعت جریان هوا
در فاصووله عمودی ثابت  y=2/3و در فواصوول مختلف
افقی بین مدل آزمایشوووگاهی و فلوئنت برای کالس
پاکیزگی  Dنشوووان داده شوووده اسوووت .نتایج آزمون
همب ستگی ،با ضریب همب ستگی  2/52در صد ن شان
ده نده وجود همبسوووتگی م ناسوووب ن تایج فلوئ نت و
آزمایشووگاهی در فاصووله ذکر شووده میباشوود .همچنین
معادله هط رگرسوویون برای فاصووله ثابت  y= 2/3و در
دو ماهنامه
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فوا صل افقی مختلف بین مدل آزمای شگاهی و فلوئنت
نیز محاسوووبه گردید .اهتالف ضووورائب  R2بین نمودار
آزمایشووگاهی و فلوئنت ،نشووان دهنده  2/296اهتالف
میباشد.
در شکل شماره  1کانتور های سرعت جریان هوا
برای کالس های پاکیزگی  Bن شان داده شده ا ست.
همانطور که قابل مشاهده است در ورودی جریان هوا
کانتور سووورعت با مقدار کمتر و در هروجی ها کانتور
های سرعت ،افزایش بی شتری را ن شان میدهند که
ناشی ازافزایش میزان سرعت جریان هوا هنگام هروج
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شکل  -1نمایش کانتور سرعت در اتاق پاک (کالس پاکیزگی )B

از اتاق پاک میباشد .همانطور که قابل مشاهده است
وجود ابزار و تجهیزات در دا هل ا تاق پاک بر الگوی
جریان هوا در اتاق پاک تأثیر گذاشته است و در بعضی از
نقاط داهل اتاق پاک الگوی جریان هوا بین تجهیزات به
دام افتاده است و جریان گردابه ای ایجاد شده است.
شکل شماره  9کانتور های سرعت جریان هوا برای
کالس های پاکیزگی  Cرا نشوووان می دهد .همانطور
که قابل مشاهده است ،وجود ابزار و دستگاه در ورودی
اتاق پاک ،به عنوان یک مانع در برابر جریان هوا عمل
می ک ند و با برهورد جر یان هوا به ابزار و تجهیزات
مسیر جریان هوا تغییر می کند.
در شکل شماره  6کانتور های سرعت جریان هوا
برای کالس های پاکیزگی  Dن شان داده شده ا ست.
همانطور که قابل م شاهده ا ست کانتور های سرعت
دو ماهنامه

دراین اتاق پاک ن سبت به دو کالس پاکیزگی دیگر به
صوووورت یکنواهت تر میباشووود که دلیل آن میتواند
عدم وجود ابزار و تجهیزات در اتاق پاک میباشد.
در هصوووت تسووت شوومارش ذرات در این مطالعه
غل ظت ذرات  2/9و  9میکرونی در  3ا تاق پاک با
م ساحت های مختلف مورد برر سی قرار گرفت .نتایج
حاصل از تست شمارش ذرات در جدول  3نشان داده
شووده اسووت .همانطور که از جدول زیر قابل مشوواهده
ا ست تعداد ذرات سنجش شده در کالس پاکیزگی B
کمتر از تعووداد ذرات در کالس پوواکیزگی  Cو D
می باشووود و بیشوووترین تعداد ذرات مربوط به کالس
پاکیزگی  Dمیباشووود .در مورد مسووواحت اتاق پاک،
بیشوووترین مسووواحت مربوط به کالس پاکیزگی D
می باشووود .همچنین در ارت باط با ت عداد ن قاط نمو نه
دوره  ،41شماره  ،1مهر و آبان 4931
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شکل  -6نمایش کانتور سرعت در اتاق پاک (کالس پاکیزگی )D

برداری نیز ا تاق پاک مربوط به کالس پاکیزگی C

کمترین تعداد نمونه برداری و همچنین دارای کمترین
مساحت میباشد.
بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه اعتبار نتایج عددی از طریق مقایسه با
ن تایج تجربی بدسوووت آ مده از الگوی جر یان هوا و
کانتورهای سوورعت و همچنین ارزیابی سوورعت جریان
هوا در قسمت های مختلف اتاق پاک مورد بررسی قرار
گرفت که نزدیک بودن نتایج شوووبیه سوووازی به نتایج
تجربی نشان دهنده اعتبار شبیه سازی میباشد .از این
رو ،میتوان نتیجه گرفت که  CFDیک ابزار مناسووب
برای طراحی اتاق پاک میباشووود .با این حال ،دقت و
صحت نتایج ،به ویژگی های ا صلی جریان و همچنین
دو ماهنامه
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انتخاب مدل توربالنت بسووتگی دارد؛ بنابراین بهمنظور
انتخاب مدل توربو ن  ،مسووئله با سووه مدل توربو ن
( K-Ɛاسووتاندارد RNG ،و  )Realizableو مدلK-ω
حل شد و با نمودار حا صل از نتایج تجربی مورد مقای سه
قرار گرفت که در شکل  7نشان داده شده است.
از مقای سه نمودارهای مربوط به سه مدل توربو نت
در فاصله افقی  2تا  2/7متری و ارتفاع  2/7متر از کف
اتاق با مدل تجربی در همان فواصووول میتوان نتیجه
گرفت که مدل های  K-Ɛنسوووبت به  K-ωنزدیکی
بیشوووتری به ن تایج تجربی دار ند؛ و از بین مدل های
توربو ن  K-Ɛمدل  k-Ɛ -RNGدارای بیشوووترین
تطابق با ن تایج تجربی می باشووود ،ب نابراین این مدل
توربو ن  ،میتواند منا سب ترین انتخاب برای شبیه
سوووازی الگوی جریان هوا باشووود ،بهطوری که نتایج
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شکل  -7مقایسه جریان هوا در اتاق پاک با انواع مدل های آشفتگی

بدسوووت آمده از این تحقیق با نتایج مطالعات آقای
هو یت 1و هم کارانش ت طابق داشوووت .بهطوری که در
مطالعهای شان مدل  K-εا ستاندارد و مدل RNG K-ε
مورد برر سی قرار گرفت .وبه این نتیجه ر سیدند که هر
دو مدل به هوبی ویژگی های ا صلی الگوی جریان هوا
را پیش بینی می کند و نتایج حل عددی با اندازه گیری
های تجربی تطابق داشت .همچنین نتایج نشان داد که
مدل  RNGبرای محاسبه جریان هوا در اتاقهای پاک
مناسب تر است (.)12
بررسوووی ویژگی های اصووولی جر یان هوا و توزیع
آ ی نده ،از جم له چرهش جر یان هوا ،م ناطق مرده و
Havet

ثابت از جمله عواملی است که میتوان بوسیله آنها به
پاکیزگی مورد نظر در اتاق پاک دسوووت یافت .میزان
پاکیزگی اتاقهای پاک به حجم و کیفیت هوای تامین
شووده برای اتاق و نیز به کارایی آمیختگی هوا بسووتگی
دارد .باید به این مسوووئله مهم اشووواره کرد که میزان
پاکیزگی اتاق پاک به نرخ تغییر هوا نیز وابسته است .با
توجه به جدول شوووماره  ،2نرخ توزیع هوا برای کالس
پاکیزگی  Bبیشوووتر از کالس پاکیزگی  Cو  Dبوده
است .همچنین هرچه حجم و سرعت هوای ورودی به
اتاق بیشتر باشد ،میزان گردش هوا در اتاق پاک بیشتر
ا ست .همچنین نرخ گردش هوا بر راندمان حذف ذرات
1
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ردیف

کالس پاکیزگی

مساحت ()m2

تعداد نقاط نمونه برداری

)±SD

𝟑𝒎

تعداد

(𝒎𝝁̅=5
𝑪

استاندارد ذرات  9میکرون بر

حسب )

𝟑𝒎

تعداد

(

مقدار کل ذرات  5میکرونی
در اتاق پاک

)±SD

تعداد

𝟑𝒎

(̅=0.5𝝁m
𝑪

استاندارد ذرات 0/5
میکرون برحسب

)

𝟑𝒎

3

D

21

9

25322

13296

تعداد

2

C

16

1

2532

3652

(

1

B

12

9

32/ 1
()±22/17
26
()±129
221
()±129

253

1922

1256
()±152
925
()±972
2211
()±1322

مقدار کل ذرات 0/5
میکرونی در اتاق پاک

جدول  -3نتایج حاصل از تست شمارش ذرات در اتاق های پاک مورد بررسی
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درون ا تاق پاک مؤثر می باشووود .عالوه بر حجم هوا
ورودی ،مساحت اتاق پاک نیز درنرخ تولید هوا تاثیرگذار
است.
در مطالعه حاضر ابتدا الگوی جریان هوا با استفاده از
نرم افزار فلوئنت شووبیه سووازی گردید و سوو ،نتایج
حاصوول از جریان هوای شووبیه سووازی شووده با نتایج
تجربی الگوی جر یان در ا تاق بصوووورت کیفی مورد
مقایسووه قرار گرفت .نتایج نشووان داد که الگوی جریان
هوا در اتاق در مسیرهای صحیحی در گردش میباشد.
همچنین نتایج حا صل از مقای سه میزان سرعت جریان
هوا در فواصووول مختلف در اتاقهای پاک ،به ترتیب با
حداقل و حداکثر در صد هطای  %3/1و  %92/2در اتاق
کالس  %5/1 ،Bو  %122/1در کالس  Cو  %2و
 %71/9در کالس  Dبدسوووت آمد؛ که نشوووان دهنده
مقادیر با ی حداکثر هطا می باشووود .همانگونه که در
نمودارهای شماره  2 ،1و  3قابل م شاهده میبا شد ،با
افزایش فا صله از ورودی های هوا در صد هطا در حال
افزایش میباشوود .این افزایش هطا میتواند ناشووی از
حسوواسوویت پایین دسووتگاه اندازه گیری در جریان های
پایین (فواصل دور از هطوط جریان) باشد؛ بنابراین این
درصوود هطای با نمیتواند دلیل بر معتبر نبودن نتایج
شوووبیه سوووازی باشووود .با توجه به مطالب فوق الذکر
میتوان نتی جه گر فت که الگوی جر یان هوا در مدل
تجربی و مدل عددی دارای تطابق می باشووود ،بدین
ترت یب الگوی جر یان هوا در ا تاق های پاک مورد نظر
مشخر گردید .نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه آقای
توماس کوهن هم هوانی داشوووت در مطالعهایشوووان
ویژگی های الگوی جریان هوا به صورت عددی شبیه
سازی گردید و همچنین الگوی جریان هوا با استفاده از
ذرات منودیس،رس 1به صورت میدانی مورد مطالعه قرار
گرفت ،نتایج این مطالعه ،ن شان داد که نتایج حا صل از
شبیه سازی با نتایج تئوری تطابق دارد (.)15
یکی از موضوووو عات مهم در ا تاق های پاک ،نحوه
انتشووار جریان هوا میباشوود .نقاطی از فرآیند تولید که
Monodisperse

دارای تولیدات ح ساس میبا شد و مح صو ت ممکن
است در مواجهه با آلودگی و ذرات آسیب پذیر باشند به
عنوان نقاط بحرانی شناهته می شوند ،بنابراین بهمنظور
کاهش ری سک آلوده شدن مح صو ت می بای ست در
این نقاط ،جریان هوای مؤثر و کارآمدی دا شته با شیم.
همچنین در بع ضی از اتاقهای پاک به دلیل وجود ابزار
و تجهیزات در مسوویر جریان هوا ممکن اسووت جریان
هوا در بین تجهیزات به دام افتاده و تشوووکیل جریان
گردا به ای 2د هد و در ن ها یت منجر به تجمع ذرات
آ ینده در آن نقاط گردد .با توجه به کانتورهای سرعت
نشان داده شده در شکل های  1و  9بین دو دستگاه و
کناره های د ستگاه ف ضای مرده قابل م شاهده ا ست.
همچنین در گوشوووه های اتاق پاک جریان هوا به دام
افتاده و تشوووکیل جریان گردابه می دهد .با توجه به
مطالب فوق الذکر ،یکی از مهمترین کارهایی که در
طراحی یک اتاق تمیز باید مورد توجه قرار داد ،کاهش
یا در صورت امکان حذف هر گونه نقاط مرده میباشد.
جهت د ستیابی به این هدف می بای ست و سایل مورد
اسوووتفاده در اتاق های پاک به گونه ای انتخاب و یا
طراحی گرد ند که او هود وسوووا یل دارای کمترین
فضوووای مرده باشوووند و ثانیا چیدمان تجهیزات تا حد
امکان دارد به گونه ای باشووود که جلوی جریان هوا را
نگیرد .به عبارتی یک مسووویر از ورودی به هروجی در
اتاق تمیز وجود داشته باشد.
با توجه به کانتورهای سووورعت جریان هوا در اتاق
پاک کالس پاکیزگی  Bو Cکه در شکل های  1و 9
نشووان داده شووده اسووت ،جریان عمودی و رو به پایین
هوای تمیز پ از ورود به اتاق پاک ،در اثر برهورد به
ل به تیز و زاو یه دار ابزار و تجهیزات موجود در ا تاق
پاک ،تغییر م سیر می دهد در نتیجه نمیتواند به هوبی
با ذرات و گرد و غبار موجود در نقاط و فضوووای مرده
مخلوط شوووود و آلودگی را به سووومت هروجی هدایت
نماید؛ بنابراین فضوووای مرده در این نقاط باقی هواهد
ما ند و ب عد ها به د یل مختلفی از جم له ف عال یت و
2
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اتاقهای پاک دانست .در سال  2213چن و همکارانش
به شووبیه سووازی الگوی جریان هوا و مقایسووه جریان
توربال نت در ا تاق های پاکی که دارای توزیعکن نده
سوووقفی و ریترن های دیواری بوده اند ،پرداهتند و به
این نتیجووه رسووویوودنوود کووه ریترن هووای دیواری
راندمانبا تری در حذف ذرات دارد ( .)17همان طور که
در قسووو مت ن تایج ارائه گرد ید با تغییر در چ ید مان و
جانمایی ورودی های جریان هوا ،الگوی جریان هوا در
اتاق پاک تغییر می کند .انتخاب و شووناسووایی طراحی
تهویه مطلوب با توجه به عواملی نظیر اندازه اتاق تمیز،
سطح تمیزی ،وجود ابزار و تجهیزات ،نرخ توزیع جریان
هوا و همچنین انت خاب الگوی م ناسوووب جر یان هوا
میتوانند بر سوورنوشووت و پراکندگی ذرات در اتاق پاک
تاثیر گذار باشووو ند .ب نابراین کنترل ت عداد ذرات هوای
ورودی به اتاق تمیز ،حذف هرگونه ذره معلق موجود در
اتاق با بی شترین سرعت ممکن ،هدایت آن به هارج از
اتوواق از کوتوواه ترین و مسوووتقیم ترین راه ممکن و
همچنین کم کردن یا در صوووورت امکان جلوگیری از
تمام فعالیتهای که منتهی به تولید یا پراکنده شووودن
ذره در محیط میشوووند ،میتواند در حذف ذرات درون
اتاق پاک مؤثر باشد.
 -1افزایش میزان ابزار و تجهیزات در ا تاق پاک اثر
نامطلوب بر الگوی جریان و در نهایت بر راندمان حذف
ذرات دارد.
 -2مقایسووه یافتههای حاصوول از شووبیه سووازی با
یافتههای تجربی تطابق هوبی دارد.
 -3چیدمان و محل قرار گیری هروجی جریان هوا بر
الگوی جریان هوا در اتاق پاک تأثیر می گذارد.
 -1اندازه ذرات در اتاق پاک بر راندمان حذف ذرات
نیز تأثیر میگذارد.
 -9انتخاب الگوی منا سب جریان هوا بی شترین تأثیر
را بر پراکنش و پراکندگی ذرات در اتاق پاک دارد.
 -6کانتور سرعت در ورودی کمتر و در هروجی تراکم
آن بیشتر است.
 -7با مدلسوووازی الگوی جریان هوا میتوان نقاط
مرده و جریان های گردابه ای ایجاد شده را تشخیر و
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حرکت افراد آشوووفتگی ایجاد شوووود ،در نتیجه جریان
آشووفته به این نقاط ،فضوواهای مرده و دور از دسووترس
وارد شوووده و ذرات موجود درآن را به حالت تعلیق در
آورده و در نهایت باعث انتشووار آلودگی شووود؛ بنابراین
باید چیدمان و قرار گیری تجهیزات در اتاق پاک طوری
باشد که فضاهای مرده به حداقل ممکن برسد .یکی از
مسائل مهم در طراحی اتاقهای پاک اینست که الگوی
جریان هوا باید به گونه ای طراحی شوووود که احتمال
تجمع هیچ گونه آلودگی وجود نداشووته باشوود .از طرفی
افزایش ف عال یت های فیزیکی منجر به افزایش ذرات
آزاد شده از سطح بدن می شود؛ بنابراین الگوی جریان
هوا همراه با پراک ندگی آلودگی های تول یدی در حین
روند های گوناگون هر دو میتوانند بر نتیجه روند تولید
محصول تأثیر گذار باشند.
نتایج سونجش غلظت ذرات در اتاقهای پاک نشوان
می د هد که م یانگین تراکم آلودگی ذرات پایین تر از
حد مجاز ا ستاندارد  ISO-11611میبا شد (جدول .)3
این موضوع میتواند ناشی از حجم با ی هوای ورودی
به هر اتاق و کیفیت مطلوب هوای ورودی از دسوووتگاه
هواساز باشد .نکته قابل توجه اینست که علیرغم اینکه
اتاق های پاک مورد نظر از نظر غلظت ذرات در حدود
مجاز و مطابق با اسووتاندارد میباشوود ،اما فراهم آوردن
جریان هوای بیش از حد طراحی که موجب حذف هر
چه سریعتر ذرات در اتاق میگردد ،سبب صرف هزینه
های زیاد از جنبه انرژی هواهد شد؛ بنابراین با طراحی
منا سب و رعایت نکات زم طراحی ،میتوان اتاقهای
پاکی مطابق با استاندارد داشت.
با افزایش قطر ذرات در ا تاق پاک را ند مان حذف
ذرات کاهش می یابدکه بدلیل نیروی ثقل ذرات جریان
هوا قادر به هدایت ذرات به سمت ریترن های سقفی و
دیواری نمی باشووود .در اتاق های پاک مورد بررسوووی
هروجی های جریان هوا از نوع دیواری می باشوووند و
قابلیت با یی در حذف ذرات دارند .همچنین با توجه
به نتایج حاصووول از شووومارش ذرات ،نوع ریترن ها
(هروجی ها) و محل قرار گیری آنها را میتوان بعنوان
یکی از د یوول پووایین بودن میزان غلظووت ذرات در
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Abstract
Background and aims: The concentration of airborne particles is under the control because
of an important role in the production of drugs and high-tech products. Air flow pattern in the
cleanroom is one of the important parameters of particle concentration and distribution of air
pollution and need to be accurately modeled. Therefore in this study, evaluation and
simulation of air flow patterns was investigated in cleanroom.
Methods: This study is an experimental and applied research, which was conducted in 2015
within a pharmaceutical industry. This study was to determine the air flow pattern in
cleanroom. In this study, 3 clean room with 3 cleanliness classes B, C and D were studied.
Then, the air flow pattern in the clean room, to determine the velocity vectors were simulated
by computational fluid dynamics techniques (CFD).
Results: The findings of this study showed that air flow rate measured in experimental models
with air flow rates predicted by CFD software under the same conditions and at the same
spacing are very close to each other. Also airflow velocity contours for 3 the cleanliness class
were determined. In addition, the results of measuring particle concentration in clean rooms
shows the mean concentration of particulate contamination in three classes’ cleanliness, were
lower than limit of the standard ISO 14644.
Conclusion: This study showed that RNG K-ℇ turbulence model was the most appropriate
model to simulate air flow pattern in the cleanroom. Moreover equipment and tools in a
cleanroom affected on the pattern of air flow and ultimately the particle removal efficiency.
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