
66تا 60، صفحات 1393پاییز، 3، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

مقاله پژوهشی

جهت کاهش مواجهه یمیشرکت پتروشکیيهاشگاهیدر آزمایموضعهیعملکرد تهویفیکیابیارز
کارکنان 

3سودابه زارع2فریده گلبابایی، *1آرزو اسماعیل زاده

1/9/1393:تاریخ پذیرش22/5/1393: تاریخ دریافت

چکیده
این پژوهش با .  منی جهت حفاظت کارکنان آزمایشگاه در برابر این مواد شیمیایی خطرناك هستندهودهاي آزمایشگاهی اولین وسیله ای:زمینه وهدف

تهویه هاي انجام شده از وضعیت عملکرد اساس آزمونهدف ارزیابی کیفی عملکرد هودهاي آزمایشگاهی صنایع پتروشیمی انجام گردید تا بتوان بر
.م دادنیاز را انجاآگاه شده و اصالحات موردموضعی

هود موجود در عدد 22سرعت دهانه براي اندازه گیري آزمون کیفی به منظور سنجش عملکرد هودهاي آزمایشگاهی،در این مطالعه: روش بررسی
ه دهانزفویل و مساحت فضاي باهاي ساختاري شامل وضعیت بافل، ایرویژگیهاطالعات مربوط بابتدا . انجام گردیدمحل بررسیيهاآزمایشگاه

آوري گردپنجره هاي آزمایشگاه ها وهاي موقعیتی نسبت به منابع ایجاد جریان هوا شامل دریچه هاي سیستم تهویه عمومی، دربهود و ویژگی
.گردید

ز هودها سرعت ا% 09/9فوت در دقیقه نشان داد که تنها 80میانگین سرعت دهانه هر یک از هودها در مقایسه با حداقل مقدار قابل قبول : :هایافته
بین مقدار عددي سرعت دهانه و ویژگیهاي ساختاري و موقعیتی هودها نیز رایطه معنی دار بدست . کردنددهانه قابل قبول را تامین می

.(Pvalue<0/05)آمد

گاه نسبت به منایع جریان هوا محل استقرار آنها در آزمایشرا برطرف نموده و باید نقایص ساختاري هودها بدست آمده، نتایج بر اساس :گیرينتیجه
مقدار سرعت دهانه و در نهایت عملکرد به طوري که .نیز به نحوي تغییر داده شود که این منابع جریان باعث آشفتگی سرعت دهانه هودها نشوند

.گرددحفظ و ها تامین حفاظتی هود

تهویه موضعی ، آزمایشگاه، ارزیابی کیفی: هاکلیدواژه

. مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،لرستان،ایران)ده مسئولنویسن(.1
esmaeilzadeh77@gmail.com:پست الکترونیک

.انستیتوي تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراناستاد گروه مهندسی بهداشت حرفه اي،.2
.نمربی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،لرستان،ایرا. 3
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61/یمیکت پتروششرکیيهاشگاهیدر آزمایموضعهیعملکرد تهویفیکیابیارز

1393پاییز، 3، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

مقدمه
آور محیط کـار شـامل گازهـا، بخـارات و ذرات معلـق      عوامل زیان

جامد و مایع هستند که هر یک از این مواد داراي خطـرات خـاص   
ول مـدت  بوده و خطرات حاصل از آنها بسته به نوع ، راه ورود، طـ 

مواجهه بیش از حد مجاز با . تماس و تراکم آنها  متفاوت می باشد
این مواد در محیطهاي کار می تواند سبب مسمومیتها و بیماریهاي 

. [2-1]مختلفی گردد
در صنعت پتروشیمی که یکی از صنایع مهم در توسعه اقتصادي 

ي هـا گردد، با انجام فرایندهاي متعـدد فـراورده  کشور محسوب می
ي بسیاري از صنایع دیگر تولیـد مـی گـردد کـه     نفتی و مواد اولیه

هاي متنوع مواجهه یافته و در معـرض خطـرات   کارکنان با آالینده
هـاي  هـا، آالینـده  ي ایـن آالینـده  از جملـه . جدي قرار می گیرنـد 

باشند که حین انجام کارهاي شیمیایی موجود در آزمایشگاه ها می
ر شرایط و موقعیتهـاي خـاص،  افـراد در    توانند دآزمایشگاهی می

.معرض را دچار انواع مشکالت و بیماري ها  نمایند
به منظور حفاظت از کارکنان آزمایشگاه ها، راهکارهاي متعـددي  

یکی از اولین و مهم ترین راهکارها استفاده از . اندیشیده شده است
در صورتی که این هودها بـه نحـو  . هودهاي آزمایشگاهی می باشد
فنی خـود عمـل کننـد، از احتمـال     مطلوب و مطابق با مشخصات

ي  کارکنان با مواد شیمیایی تا حد زیادي کاسـته خواهـد   مواجهه
هاي حفاظتی مانند سیستم تهویـه  البته نباید از سایر سیستم. شد

از آنجـا  . عمومی و وسایل حفاظت فردي در صورت نیاز غافل ماند
مله نقص در طراحی، سـاخت،  که ممکن است به علل مختلف از ج

نصب و یا نگهداري هود مورد اسـتفاده داراي عملکـرد مـورد نیـاز     
بنابراین الزم است به کمک روش هـاي اسـتاندارد موجـود،    . نباشد

عملکرد هـود ابتـدا در محـل سـاخت و سـپس در زمـان نصـب و        
استفاده بر اساس برنامه صحیح زمانبنـدي شـده مـورد سـنجش و     

.د ارزیابی قرار گیر
شــده ارزیــابی عملکــرد هودهــاي یکــی ازروش هــاي اســتاندارد

آزمایشگاهی روش آزمون عملکرد هودهاي آزمایشگاهی اسـت کـه   
ــه ، ســرمایش و  1995در ســال  توســط انجمــن مهندســان تهوی

گرمایش آمریکا تدوین شده  است
American Societyof Heating,Refrigerating  and Air-

ConditioningEngineers: (ASHRAE)110-1995

کلیه سازندگان هودهـاي شـیمیایی در انجـام تسـتهاي کنتـرل      
ــر  ــروي نمــوده و پ ــاربردترین کیفــی محصــوالت خــود از آن پی ک

استاندارد آزمون عملکرد می باشد که در این مطالعه مورد استفاده 
هدف اصلی از این مطالعه بررسی سـرعت  . [4-3]قرار گرفته است 
باشد تا بر اسـاس آن عمکلـرد هودهـا بـه صـورت      دهانه هودها می

.کیفی تعیین شود

بررسیروش 
روش مورد استفاده در . این مطالعه یک مطالعه توصیفی می باشد

روش آزمون عملکـرد  . باشدمیASHRAE-110این بررسی روش 
ASHRAE 110     توسط انجمـن مهندسـان گرمـایش سـرمایش و

1995سـپس در سـال   نوشته شـد و  1980تهویه آمریکا در سال 
این روش بهترین و دقیق ترین روش کمـی بـراي   . ویرایش گردید

. بررسی عملکرد هودهاي آزمایشگاه می باشد
بررسی تحقیقات مختلف نشان داد کـه امـروزه اکثـر محققـان از     

ــون عملکــرد  ــون  ASHRAE 110روش آزم ــاملترین آزم ــه ک ک
جـام طرحهـاي   کـه پـس از ان  . اندعملکرد می باشد، استفاده نموده

آزمـون  . بهبود در عملکرد هودها را شاهد بـوده انـد  % 95بهبود تا 
ASHRAE 110باشدشامل موارد زیر می :

آزمون رویت جریان -
آزمون سرعت دهانه -
آزمون گاز ردیاب -

براي ارزیابی عملکرد هود، آزمونهاي رویت جریان و سرعت دهانه 
. انجام شودهمیشه باید قبل از آزمون گاز ردیاب

آزمونهاي رویت جریان و سرعت دهانه، عملکرد هـود را از لحـاظ   
کـه آزمـون سـرعت دهانـه     . کیفی مورد بررسـی قـرار مـی دهنـد    

عـدد هـود    22درایـن مطالعـه،   . پرکاربردترین آزمـون مـی باشـد   
ــیمیایی  ــکل (ش ــه در در  ) 1ش ــاوت ک ــرکتهاي متف ــاخت ش 3س

آوري دند، پس از گـرد آزمایشگاه یک مجتمع پتروشیمی مستقر بو
اطالعات اولیه که شامل تعیین فاصـله آنهـا از همـدیگر، از منـابع     
جریان و در و دیوارها بود، مورد آزمون کیفی عملکرد قرار گرفتند 

کلیـه  ( که دلیل اهمیت عملکرد صحیح هودها کار با مواد سرطانزا 
موادي که در آزمایشگاه هاي شرکت پتروشیمی بـا آنهـا کـار مـی     

در ) شود و ایجاد سرطان می کنند، لیست مواد یسیار متنوع بـود  
فعالیتهـاي معمـولی آزمایشـگاه مطـابق بـا      .این آزمایشگاهها بـود 

شـد و آزمـون بـراي هودهـا در شـرایط      هاي روزانه انجام میبرنامه
در ابتدا ویژگیهـاي مـوقعیتی و سـاختاري    .انجام کار انجام گردید

ASHRAEاده بـر اسـاس  آزمـون    هودهاي شیمیایی مورد استف

در آزمایشگاه هاي شرکت پتروشیمی محل مـورد بررسـی از   110
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و همکارانزادهلیآرزو اسماع/ 62

طرحی از سیستم تأمین هوا که . طریق چک لیست گرد آوري شد
دریچه هـاي ثابـت، منتشـرکننده    (تجهیزات تأمین کننده هوا نوع

سپس از اتاقهاي .را نشان می داد نیز  تهیه شد... ) هاي سقفی و 
تقرار هودها نقشه تهیه شده ، به نحوي که موقعیـت هـود   محل اس

هـا و سیسـتم   ها نسبت به همدیگر و نیز درب آزمایشگاه ، پنجـره 
هـاي  پـس از آن ویژگـی  . تهویه عمومی آزمایشگاه مشخص گردید

هـا ، مسـاحت فضـاي بـاز هـود ،      ساختاري هودها شامل نوع هـود 
اشـتگی مـواد و   وضعیت ایر فویـل  و موقعیـت بافلهـا و میـزان انب    

.تجهیزات در داخل هود مورد توجه قرار گرفته و استخراج گردید
آزمـون اسـاس بـر دهانـه سـرعت گیرياندازهروش-1
)ASHRAE 110 :(

صورتبههاییمربعبهمساويطوربهراهوددرببازقسمت
تقسـیم ) mm)  300× mm 300مسـاحت بـه ياشـبکه الگـوي 
) TA5(ترموآنمـومتر توسـط دهانـه تسـرع گیـري اندازهنموده،
تـاریخ درکـه 108449سـریال شمارهبهانگلستانکشورساخت

دارايآنمـومتر . دیگردانجامبود،گردیدهکالیبره2008/ 3/ 11
،ASHRAE 110اسـتاندارد اینکهبهتوجهبابود،قرائترنجسه
دهانـه سـرعت بررسـی جهـت رادقیقـه درفوت50-400رنج

. گردیدانتخابقرائترنجاینبنابراین،نمودهیشنهادپ
راسـتاي درآنمومترسنسورکهبودبیترتنیبدسنجشوهیش

. شـد داشـته نگـه بـاز قسـمت برعمودوهوددربفرضیصفحه
ايثانیـه 5دورهیـک درمتـد اسـتاندارد اسـاس بردهانهسرعت

ثانیـه 5بایـد ريگیاندازههرزمانکهبیترتنیبدشدهیکپارچه
ایندر. شدانجامگیرياندازهبار4سنجشستگاهیاهردروبوده

بـه شـده انجـام گیرياندازهثانیه32مدتبهنقطههردربررسی
حافظـه دروشـده قرائـت هـا دادهبـار یکثانیه8هرکهطوري

در. شدثبتقرائت4نقطههربرايتاٌینهاوگردیدذخیرهآنمومتر
تـا بایـد آزمـون دهندهانجامفرددهانه،سرعتگیرياندازهحین
داشـته هـوا جریـان رويرااثرکمترینوایستادهکنارممکنحد

.شدثبتومحاسبه،يریگاندازهدهانهسرعتمیانگین. باشد
وtآزمـون ازاسـتاندارد ریمقـاد بـا هودهـا عملکردسهیمقايبرا
محـل يهـا یژگـ یوويارسـاخت يهـا یژگیوریتاثیبررسيبرا

ازهودهـا دهانـه سـرعت عملکـرد برشگاهیآزمادرهودهااستقرار
افـزار نـرم ازمحاسباتانجاميبرا. دیگرداستفادهانسیوارلیتحل
Rدیــــــــــــــــــگرداســــــــــــــــــتفاده.

نمونه اي از تهویه موضعی  مورد مطالعه در محیط -1شکل

آزمایشگاه

هایافته
مـورد قرائـت بـراي    892ام در آزمون سرعت دهانه پـس از انجـ  

هاي سنجش مقـادیر در هودهـا، میـانگین سـرعت دهانـه      ایستگاه
فوت بر دقیقه شد که با حداقل مقـدار سـرعت دهانـه قابـل     9/40

فوت بر دقیقه مقایسه شده و این مقایسه میانگین 80قبول یعنی 
سرعت اندازه گیري شده با حداقل مقدار استاندارد نشـان داد کـه   

هـود مـورد   22و از مجمـوع  ) P<0.05(معنی دار بوده این تفاوت
درصد هودها در آزمون سـرعت دهانـه حـداقل    09/9آزمون  تنها

1نمودار شـماره  . اندسرعت استاندارد مورد نیاز را تامین می نموده
همـانطور کـه در   . دهـد وضعیت عملکردي همه هودها را نشان می

8/9نگین سـرعت  بـا میـا  7مشاهده می شود هود شماره 2شکل 
بـا  20فوت بر دقیقه، کمترین سـرعت را داشـته  و هـود شـماره     

فوت بـر دقیقـه بیشـترین مقـدار سـرعت      32/82میانگین سرعت 
.دهانه را داشته است
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63/یمیکت پتروششرکیيهاشگاهیدر آزمایموضعهیعملکرد تهویفیکیابیارز
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رعت دهانـه هـود را بـه تفکیـک     سـ جدول شماره یـک میـانگین  
همانطور کـه مشـاهده   . دهدهاي ساختاري هودها نشان میویژگی

نسبت بـه  شود هودهاي داراي ایرفویل داراي میانگین بیشتريمی
ود بافـل مناسـب   باشند، همچنـین  وجـ  هودهاي فاقد ایرفویل می

اي و یا نامناسـب متوسـط عملکـرد بیشـتري     نسبت به بافل شبکه
سـاخت ایـران بـا    هودهاي ،ر بین سه کشور سازنده هودهاد. دارند

مـدل  . بهترین عملکـرد را داشـته اسـت   97/46±07/31میانگین
هاي سـاختاري هودهـا شـامل دارا    براي بررسی تاثیر ویژگیبندي

نـوع  بودن ایرفویل، بافل، میزان مساحت فضاي بـاز دهانـه هـود و    
ه ایرفویل و بافل و که مجهز بودن بهود بر سرعت دهانه نشان داد 

نوع هود بر عملکرد سـرعت دهانـه تـاثیر معنـی دار داشـته اسـت       
(P<0.05)اري بـر  دباز دهانه هود تاثیر معنـی اما مساحت فضاي

.استعملکرد سرعت دهانه نداشته  (P=0.75)

میانگین مقدار  سرعت دهانه در هود ها به تفکیک -1جدول 
ت دردقیقهویژگی هاي ساختاري هودها بر حسب فو

يساختاریژگیو

هودها

±انحراف معیار 

میانگین

P-

value

>09/51001/0±09/31داردایرفویل

17/27±84/18ندارد

67/43±07/30مناسببافل

001/0 45/15±37/11ايشبکه

15/37±96/31نامناسب

میزان 

مواد در 

هود

05/43020/0±26/30نرمال

08/27±19/13غیر نرمال

کشور 

سازنده هود

97/46±07/31ایران

001/0<

67/36±59/16ژاپن

00/16±05/11آلمان

-عملکرد سرعت دهانه هود را با توجه به ویژگـی 2جدول شماره 

همـانطور  . دهدهاي موقعیتی هودها در داخل آزمایشگاه نشان می

ر شود  هودهـایی کـه بـه تنهـایی یـا دور از هـم د      که مشاهده می
آزمایشگاه قرار دارند نسبت به هودهاي رو به روي هم و مجاور هم 

همچنین وجود سیستم تهویه عمومی نیـز  . اندعملکر بهتري داشته
بر عملکرد هودها موثر بوده است به طـوري کـه بهتـرین عملکـرد     
مربوط به هودهایی بوده است که از سیستم تهویه عمـومی دورتـر   

رد را هودهـایی داشـتند کـه مجـاور     تـرین عملکـ  اند و پـایین بوده
موقعیت مکانی هود نسبت بـه درب  . اندسیستم تهویه عمومی بوده

آزمـون  . آزمایشگاه و پنجره نیز از همین اصل پیروي کـرده اسـت  
هاي محل استقرار هودهـا آنالیز واریانس براي بررسی تاثیر ویژگی

شـامل موقعیـت هــود نسـبت بـه سیســتم تهویـه، پنجــره و درب      
آزمایشگاه  نسبت به سایر هودها نشان داد که موقعیت هود نسبت 
به سایر هودها و نیز نسبت به سیستم تهویـه تـاثیر معنـی دار بـر     

دیگـر فاکتورهـاي موقعیـت    ) P<0.05(.عملکرد هود داشته است
.اندمکانی هود اثرگذار نبوده

میانگین مقدار سرعت دهانه در هود ها به تفکیک -2جدول 
ویژگی هاي موقعیتی هودها بر حسب فوت در دقیقه

هود در يریقرار گیژگیو

شگاهیآزما

±اریانحراف مع

نیانگمی

Pvalue

تیموقع

نسبت به 

گریديهودها

٩١/۴٠±٢۴/٢٩مجاور

001/0< ٧٧/٢٧±50/16رو به رو

٢١/٣١±76/46دور از هم

وقعیت م

نسبت به هود 

پنجره

۶١/٣٠±٣۴/٢٠مجاور

21/0 ٧٧/۵٨±٣۴/٣٠رو به رو

۶۴/٢٧±٧۵/۴٠دور از هم

موقعیت 

نسبت به 

هیتهوستمیس

یعموم

١٨/٣١±٠۴/٢٢مجاور

002/0 ٢٨/۴٢±٨٨/٢٩مقابل

٢۵/۵۵±٢۶/٣٢پائین

۵١/٢٧±٠١/۶٧دور

موقعیت 

نسبت به درب

٩١/۴٠±٢۴/٢٩مجاور

098/0 ٧٧/٢٧±۵٠/١۶رو به رو

٣٢/٣١±٧۶/۴۶دور از هم
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بحث
تهویه به عنوان اولین الیه حفاظتی مورد استفاده جهت حفاظـت  

بنابراین ساختار هود با در . باشداز کارکنان آزمایشگاه شیمیایی می
نظر گرفتن محل اسـتقرار هـود و نحـوه کـاربرد آن بـراي تـامین       

اي و اقـدامات  هـاي دوره آزمـون . باشدحداکثر کنترل ضروري می 
پیشگیرانه جهت حفظ عملکرد هودها مسئله مهمی بوده و ما را در 

بنابراین باید . ]5[اطمینان از حفظ این کنترل یاري خواهند داد  
میزان تامین حفاظت از کارکنان در برابر مواد شیمیایی خطرنـاك  

. ]6[مون نمودآزاد شده در داخل هود حین انجام آزمایش را آز
22نتایج نشان داد که پس از انجام آزمون سـرعت دهانـه بـراي    

درصـد هودهـا سـرعت دهانـه قابـل قبـول را       09/9عدد هود تنها 
فـوت در  90/40میانگین سرعت دهانـه هودهـا   . تامین می کردند

دقیقه بود که از لحاظ آماري با مقـدار حـداقل مـورد نیـاز تفـاوت      
که داراي کمترین میانگین سـرعت  7شماره هود. دار داشتمعنی

-باشد به عنوان محل نگهداري دستگاه کوره استفاده میدهانه می

شد همچنین فاقد بافل بوده، روبروي درب، کنار پنجـره و دریچـه   
22از طرفی هـود شـماره   . سیستم تهویه عمومی قرار داشته است

ل مناسب بوده که داراي بیشترین میانگین بود داراي ایرفویل و باف
این نتایج نشان می دهد . و انباشتگی مواد نیز در آن کم بوده است

.که ساختار هودها به شدت بر سرعت دهانه آنها اثرگذار بوده است
رابطه نتایج سرعت دهانه با ویژگیهاي سـاختاري بررسـی گردیـد    
بطوري که با استفاده از آزمونهاي آماري مشخص گردید که مجهز 

ر فویل و بافل مناسب و نوع هود با عملکرد سرعت دهانه بودن به ای
هاي محاسبه شـده در  اگر چه میانگین. دار داردهودها رابطه معنی

نشان دهنده بهتر بودن عملکرد هـود بـا بافـل مناسـب،     1جدول 
باشد اما مدل بندي اي به ترتیب نسبت به هم مینامناسب و شبکه

ان هودهـاي داراي بافـل   دهد تحت شـرایط کـامالً یکسـ   نشان می
باشـند  مناسب، شبکه اي و نامناسب به ترتیب از یکدیگر بهتر مـی 

که این نشان دهنده تاثیر همزمان تمـامی فاکتورهـاي سـاختاري    
ها حـاکی  این یافته. هودها بر میزان سرعت دهانه هودها می باشد

از  آن است که مجهز بودن هود به بافـل مناسـب نسـبت بـه نـوع      
از سویی . کندرعت دهانه باالتري را براي هود تامین میاي سشبکه

) بافـل فاقـد الگـوي طراحـی    ( اي نیز ار بافل نامناسب بافل شبکه
پینکس و همکـارانش در بررسـی   . کردسرعت باالتري را فراهم می

هاي مختلف آنها مطالعه نمودند خود اثر بافل ها را با بررسی اندازه
یزان عملکرد هود اثر گذارنـد و بهتـرین   ها بر مو دریافتند که بافل

.[8-7]شکل معرفی نمودندGنوع بافل را بافل 

دیل ساتور و همکارانش نیز در نتایج مطالعه خود به اهمیت نقش 
-دار و بافـل هاي پایینی منفذبافل پرداخته و بیان داشتند که بافل

[8] .دار به بهبود عملکرد هود کمک می نماینـد هاي باالیی زاویه

مجهز بودن به ایر فویل نیز سرعت دهانه بـاالتري را بـراي هودهـا    
نمود بطوري کـه در هودهـاي داراي ایـر فویـل سـرعت      تامین می

17/27فوت در دقیقه و در هودهاي فاقد ایر فویـل  09/51دهانه 
.فوت در دقیقه بدست آمد

بنابراین نتایج، مجهز بـودن بـه ایـر فویـل را در بهبـود میـانگین       
در مطالعـات انجـام   . توان دریافـت ت جریان دهانه هود را میسرع

شده تنها به ایرفویل و نقش مهم آن در بهبود جریان هوا در دهانه 
.هود اشاره شده است و این تفاوت به دقت بررسی نشده است

بررسی نتـایج آنـالیز پارامترهـاي محـل اسـتقرار هـود در داخـل        
سایر هودهـا و نسـبت بـه    آزمایشگاه شامل موقعیت هود نسبت به 

دریچه هاي سیستم تهویه عمومی نشان داد که ایـن پارامترهـا بـا    
(P<0.05)دار دارند عملکرد سرعت دهانه ارتباط معنی

ها حاکی از آن است که در صورتی که موقعیت استقرار هود یافته
فاصله قابل مالحظه اي از درب آزمایشگاه داشـته باشـد، میـانگین    

هاي اسـتقرار هـود   هبود بیشتري نسبت به موقعیتسرعت دهانه ب
روي درب ورودي دارد و به حداقل مقدار قابل قبول در کنار و روبه

فرهاد معمارزاده نیز در مطالعه خود به این نتیجه . نزدیک تر است 
رسید که محل استقرار هود در آزمایشگاه بر عملکرد هودها تـاثیر  

.[9]بسیار زیاد می گذارد
و همکارانش نیز در بررسی خود به اهمیت محل استقرار داگالس 

-هود اشاره نموده و بیان داشته اند که هودها نباید نزدیک پنجـره 

هاي سیستم تهویه و سایر منابع جریان هـوا  هاي باز، دربها، دریچه
روي آنهـا را  نصب گردند تا بدین وسیله بتوان جریانهاي هواي روبه

و در مطالعه ما نیز ایـن موضـوع بـه    [10]به حداقل ممکن رسانید
اثبات رسید به طوري که هودهاي دور از پنجره و درب آزمایشگاه 

.و نیز سیستم تهویه عمومی عملکرد بهتري از خود نشان داده اند

گیرينتیجه
دار بـین شـاخص   هاي این مطالعه، ارتبـاط معنـی  بر اساس یافته

موقعیتی هودهـاي  عملکرد سرعت دهانه با ویژگیهاي ساختاري و 
آزمایشگاهی وجود داشته و باید در راستاي بهبود عملکرد هودها و 
نهایتاً جهت تامین سـالمت شـغلی کارکنـان آزمایشـگاه بـه رفـع       
نقایص ساختاري هودها اقـدام نمـوده و محـل اسـتقرار هودهـا در      
داخل آزمایشگاه نیز به نحوي تعبیه گـردد کـه حـداقل آشـفتگی     

ن هوا در دهانه هودها رخ داده و عملکرد هودها ناشی از منابع جریا
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65/یمیکت پتروششرکیيهاشگاهیدر آزمایموضعهیعملکرد تهویفیکیابیارز

1393پاییز، 3، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

تشکر و قدردانی.در حد استاندارد مورد نیاز حفظ گردد
و تشکر را  از کارکنان ریمقاله کمال تقدسندگانینولهیوسنیبد

.را دارنـد رانیـ ایمیپتروشـ یو بهداشت شـرکت ملـ  یمنیمرکز ا
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Abstract
Background & Objectives: Chemicals are serious harmful agents in the workplace, especially chemistry labs.
This material may cause  poisoning  and different  diseases. Laboratory hoods as first safety device protect
laboratory workers against hazardous chemicals. This research conducted on chemistry labs in a petrochemical
company for awareness of the hoods performance and proposed the needed reforms.
Methods: In this study, in the studied laboratories, in order to evaluate performance of lab hoods, a capture
velocity for 22 chemical hoods was conducted. Information concerning the structural characteristics of the
baffle position, airfoil and opening area of hoods and situational characteristics their position relative to the air
stream sources include general ventilation system vents, doors and windows of the laboratory were gathered.
Results: The mean velocity of hoods compared to the minimum acceptable value of 80 fpm showed that the
only 9.09 % of their hoods can provide an acceptable velocity. There was a significant relationship between the
numerical value of the velocity and position features hoods structure (Pvalue<0/05).
Conclusion: The results should that the structure of hoods and their locations in the studied laboratory
concening air flow sources must be corrected so that the velocity of caperture and performance of hoods being
must  provided and maintained.
Keywords: Local Ventilation, Labrotory ,Qualitative Assessment
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