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 .1مجال المواصفة
وصف هذا الجزء من المواصفة القياسية السورية أصناف نظافة
ي
ُ ّ
الهواء وفقا لتركيز الجسيمات المحمولة ذات المقاس )0.1 – 5)µm
لهواء الغرف والقطاعات النظيفة وتجهيزات الفصل(أغطية الهواء

النظيف ،علب القفازات ،العوازل -والبيئات الصغيرة).
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 .2المصطلحات والتعاريف
•

الغرفة النظيفة -
غرفة يتم فيها ضبط وتصنيف التركيز العددي للجسيمات المحمولة بالهواء ،والتي
وت َّ
شغل بطريقة تسمح بضبط الجسيمات الداخلة إليها والمتولدة فيها
وت َّ
ُت َّ
شيد ُ
صمم ُ
والمحتجزة داخلها.
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•

القطاع النظيف -

فضاء محدد يتم فيه ضبط وتصنيف التركيز
العددي للجسيمات المحمولة بالهواء ،والذي
وي َّ
شغل بطريقة تسمح بضبط الملوثات
ُي َّ
شيد ُ
الداخلة إليه والمتولدة فيه والمحتجزة داخله.

•

المنشأة النظيفة – Clean installation

غرفة نظيفة أو واحد أو أكثر من القطاعات النظيفة ،مع جميع البنى وأنظمة معالجة
الهواء والخدمات والمرافق المرتبطة بها.
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•

التصنيف -

طريقة تقييم مستوى نظافة غرفة نظيفة أو قطاع نظيف وفقا لمواصفة ما.
مثال :غرفة نظيفة من الصنف أيزو  (ISO Class 4) 4التركيز األعظمي المسموح به
للجسيمات ) (D≥0.5 µmهو  352جسيم/م3
غرفة نظيفة من الصنف أيزو  (ISO Class 5) 5التركيز األعظمي المسموح به

للجسيمات ) (D≥0.5 µmهو  3520جسيم/م3
• الجسيم -
جزء دقيق من المادة بحدود فيزيائية
ُم َعَّرفة
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• مقاس الجسيم -
قطر الكرة التي ُت ِ
نتج استجابة ،من خالل جهاز معين لتحديد مقاس الجسيم ،مكافئة
لالستجابة التي ُينتجها الجسيم الجاري قياسه.
مثال :مقاس الجسيم 0.3µm

ملوثات أخرى
الغبار
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• تركيز الجسيمات -
عدد الجسيمات المنفردة بواحدة حجم الهواء
العدد التفاضلي

العدد التراكمي

مقاس الجسيم

(بكل قدم)3

(بكل قدم)3

(ميكرون)

• توزيع مقاس الجسيم -
التوزيع التراكمي لتركيز الجسيمات
الجسيم.
كتابع لمقاس ُ
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• الجسيم الماكروي -
ُجسيم بقطر مكافئ أكبر من 5µm

• الموصف - M
تسمية تستعمل للتعبير عن التركيز المقاس للجسيمات الماكروية بكل متر مكعب من الهواء

يعبر عن الموصف  Mبالصيغة"ISO M(a;b);c" :
للتعبير عن تركيز الجسيمات المحمولة بالهواء  , 2500 particles/m3مجال مقاس الجسيم ≥ 10μm
عداد جسيمات الهباء الجوي خالل زمن الطيران عندها ستكون التسمية:
باستخدام َ
"عداد جسيمات الهباء الجوي خالل زمن الطيران; ) " ISO M(2500;≥10μm
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• التمييزية -
أصغر تغري ابلكمية املقاسة الذي يتسبب بتغري ملموس ابلداللة املوافقة.
• خطأ القياس األعظمي المسموح به -

القيمة القصوى خلطأ القياس ،ابلنسبة لقيمة كمية مرجعية معروفة ،يُصرح هبا من خالل
مواصفات أو تعليمات قياس معطاة ،أو جهاز قياس ،أو نظام قياس.
اجلدول ) :(F.2المواصفات الخاصة بتجهيزات عد الجسيمات المعتمدة على زمن الطيران
التوصيف
البند
مقاس الجسيم من  0.5وحتى .20µm
حدود القياس
3
3
تركيز الجسيمات يجب أن يقع بالمجال من  1.0×10 /mإلى
1.0×108/m3
القطر اآليروديناميكي 0.02 µm at 1.0 µm; 0.03 µm at 10 µm
التمييزية
الخطأ األعظمي المسموح
من القراءة الكلية10%
به
20/12/2021
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 .3التصنيف
يتضمن التصنيف النقاط التالية:
حاالت اإلشغال ,مقاس )مقاسات) الجسيم ,رقم صنف األيزو ,التسمية,

• حاالت اإلشغال
يتم تحديد صنف نظافة الهواء من خالل تركيز الجسيمات في الهواء بالغرفة النظيفة أو القطاع النظيف

في واحدة أو أكثر من ثالث حاالت إشغال" ،حالة البناء"" ،حالة الراحة" أو "حالة التشغيل"

• مقاس (مقاسات) الجسيم
يجب استعمال عتبة )حد أدنى) واحدة أو أكثر من مقاسات الجسيمات الواقعة
بالمجال من  0.1إلى  5µmلتحديد تركيز الجسيمات بهدف تصنيف نظافة الهواء
مثال :غرفة نظيفة مساحتها  ،18 m2وموصفة باعتبارها آيزو صنف  )ISO Class 5) 5وهي بحالة
تشغيل,

تم أخذ مقاسين للجسيمات بعين االعتبار D ≥0.3µm :و .D ≥0.5 µm
20/12/2021
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• رقم صنف اآليزو
يجب تحديد صنف نظافة الهواء وفقا لتركيز الجسيمات باستعمال رقم صنف اآليزو  Nوفق الجدول ).)1
الجدول ) –)1أصناف نظافة الهواء وفقا لتركيز الجسيم

رقم الصنف
ISO
)(N

الرتكيز األعظمي املسموح به للجسيمات املساوية بقياساهتا واألكرب من القيم املبينة أدانه ( aجسيم/م)3
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• التسمية

يجب أن تتضمن تسمية تركيز الجسيمات المحمولة بهواء الغرف أو القطاعات النظيفة
ما يلي:

رقم صنف اآليزو؛ حالة اإلشغال؛ مقاس )مقاسات) الجسيم المعتبرة.
مثال  :غرفة نظيفة من الصنف آيزو  ,5بحالة تشغيل 0.2 ,ميكرون 0.5 ,ميكرون
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 -4إثبات المطابقة

يتضمن إثبات المطابقة النقاط التالية:
)المبدأ ,إجراء االختبار ,تقدير تركيز الجسيمات المحمولة بالهواء ,تقرير االختبار)
• المبدأ
التحقق من االمتثال لمتطلبات نظافة الهواء )صنف اآليزو) المحددة من قبل الزبون من خال ل تنفيذ

إجراءات االختبار المحددة و توفير التوثيق لنتائج وشروط االختبار.

• إجراء االختبار
يتم إجراء االختبار وفق الملحق )(A
" طريقة االختبار المرجعية إلثبات المطابقة "

• تقييم تركيز الجسيمات المحمولة بالهواء
يجب أال يزيد تركيز الجسيمات في حجم عينة منفردة بكل موقع اعتيان عن الحد أو الحدود المدرجة
بالجدول ) ،)1من أجل المقاس )المقاسات) المعتبرة.
20/12/2021
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• تقرير االختبار
يجب تسجيل وتسليم نتائج االختبارات لكل غرفة نظيفة أو قطاع نظيف على شكل تقرير شامل متضمنا
تصريح بالمطابقة أو عدم المطابقة مع التسمية المحددة لصنف نظافة الهواء وفقا لتركيز الجسيمات.
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شهادة مطابقة
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 -5الملحق ) )Aالطريقة المرجعية لتصنيف نظافة الهواء وفقا لتركيز الجسيمات
تتضمن الطريقة المرجعية النقاط التالية:

المبدأ ,متطلبات أجهزة القياس ,التحضير إلجراء اختبار عد الجسيمات ,إنشاء مواقع االعتيان ,إجراء
االعتيان ,معالجة النتائج
• المبدأ

استخدام جهاز  LSAPCلتحديد تركيز الجسيمات المحمولة بالهواء األكبر والمساوية لمقاسات محددة بمواقع
اعتيان محددة
•

متطلبات أجهزة القياس
يجب أن يحتوي جهاز القياس وسيلة إلظهار عدد ومقاس الجسيمات المنفصلة في الهواء مع مقدرة تمييز

مقاس الجسيم لكشف التراكيز الكلية للجسيمات ضمن مجاالت مقاس الجسيمات المناسبة للصنف المعتبر.
 ,كذلك يجب أن ُيرفق جهاز القياس بشهادة معايرة سارية المفعول

•

التحضير إلجراء اختبار عد الجسيمات

قبل إجراء االختبار ،يجب التحقق من أن كافة الجوانب المتعلقة بالغرفة النظيفة أو القطاع النظيف والمساهمة
بصحته مكتملة وتعمل وفقا لمواصفة توصيف أداء الغرفة النظيفة/القطاع النظيف.
20/12/2021
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• يتضمن إنشاء مواقع االعتيان النقاط التالية:
تحديد عدد مواقع االعتيان ,تحديد موضع مواقع االعتيان ,تحديد عدد مواقع االعتيان للغرف والقطاعات
النظيفة الكبيرة,
تحديد حجم العينة المنفردة وزمن االعتيان لكل موقع
❑ تحديد عدد مواقع االعتيان
الجدول ) (A-1العدد األصغري لمواقع االعتيان كتابع لمساحة الغرفة النظيفة
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❑ تحديد موضع مواقع االعتيان
بعد تحديد عدد مواقع االعتيان  , NLنقسم الغرفة النظيفة أو القطاع النظيف إلى  NLقسما
متساويا بالمساحة ,نختار موقع اعتيان ضمن كل قسم بحيث يكون ممثال لخصائص القسم ,نضع
مسبار عداد الجسيمات بمستوي نشاط العمل أو بنقطة أخرى محددة ،وذلك ضمن كل موقع.
❑ تحديد عدد مواقع االعتيان للغرف والقطاعات النظيفة الكبيرة

❑ تحديد حجم العينة المنفردة وزمن االعتيان لكل موقع
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• إجراء االعتيان
ِّ
العد.
الم ّ
صنعة ،متضمنا ضبط صفر ّ
❖ ضبط ّ
عداد الجسيمات وفقا لتعليمات الجهة ُ
❖ وضع مسبار االعتيان بحيث يكون مواجها التجاه جريان الهواء.

❖ ضمان تهيئة الشروط الطبيعية لحالة اإلشغال المختارة قبل إجراء االعتيان.
❖ اعتيان حجم الهواء المحدد لكل عينة في كل موقع اعتيان.
❖ إذا تم العثور على عدد جسييمات ايارا المواصيفة بموقيع ميا ،بسيبغ حيد

يير بيعيي

معرف ،فيمكن إهمال ذلك العدد واإلشارة لذلك في تقرير االاتبار ،وتؤاذ عينة جديدة.
❖ إذا تم العثور على عدد جسيمات ايارا المواصيفة بموقيع ميا ،عاتيد لتعطيل تقنيي بالغرفية
النظيفة أو التجهييزات ،عندتيذ يجيغ تحدييد السيبغ ،واتخياذ أفعيال ع جيية ،وإعيادة إجيراء

االاتبار بموقع االعتيان الفاشل ،وبالمواقع المحيطة مباشرة
20/12/2021

22

• معالجة النتائج
❑ تسجيل النتائج

تسجيل نتيجة قياس كل عينة كعدد للجسيمات في حجم كل عينة منفردة ،عند كل

مقاس )مقاسات) للجسيم المحدد لصنف آيزو نظافة الهواء ذي الصلة.
❑ تركيز الجسيمات الوسطي بكل موقع اعتيان

❑ حساب التركيز بالمتر المكعب
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❑ تفسير النتائج
❖ متطلبات التصنيف

تعتبر الغرفة النظيفة أو القطاع النظيف محققة لمتطلبات تصنيف نظافة الهواء المحددة إن

لم يتجاوز متوسط تراكيز الجسيمات الحدود المدرجة بالجدول ( )1مقاسا عند كل موقع
اعتيان.
❖ النتيجة الخارجة عن المواصفة

يجغ إجراء استقصاء عند تسجيل عدد جسيمات اارا عن المواصفة .ويجغ تسجيل نتيجة
االستقصاء والفعل الع جي ضمن تقرير االاتبار.
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شكراً إلصغائكم

