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چکیده
زمینه و هدف:

استفاده از سیستم تهویّه موضعی یکی از روشهای جمعآوری و کنترل آالیندههای هوا و متعاقب آن کاهش اثررا

آنهرا رر

سالمت انسانها می اشد .هدف از این مطالعه  ،ررسی تأثیّر طراحی و اجرای صحیح سیستم تهویّه موضعی و پاالیشگر ر کنترل گرد و غبرار در
واحد چنگهزنی کشتارگاه صنعتی طیور می اشد.
مواد و روشها :این مطالعه در  2مرحلهی ارزیا ی آالیندههای ذرّهای هوا قبل از طراحی ،طراحی و اجرای سیستم تهویّه موضعی و ارزیرا ی
سیستم تهویّه موضعی انجام شد .نمونه رداری ازذرّا

تنفّسی و استنشاقی ا استفاده از سیکلون نایلونی و فیلتر پلی وینیل کلرایرد ( )PVCطبر

روش موسسه ملی ایمنی و هداشت شغلی ( )NIOSH 0600انجام گردید .سپس سیستم تهویّه موضعی طب روش فشار سرعت کمیتره تهویّره
صنعتی آمریکا طراحی و اجرا شد .نهایتاً راندمان سیستم تهویّه موضعی و پاالیشگر مورد استفاده ارزیا ی شد.

یافتهها:

غلظت گرد و غبار در حالت تهویّه خاموش رای ذرّا

هدست آمد .راندمان تهویّه ناکارآمد قبلی رای حذف ذرّا

قا ل تنفّس و قا ل استنشاق ه ترتیب  42/70و  4/41میلیگرم رر مترمکعرب

قا ل تنفّس و قا ل استنشاق ه ترتیب در حدود  44و  41درصد وده اسرت کره را

طراحی و اجرای سیستم تهویّه موضعی این راندمان ه یش از  12و  33درصد افزایش یافت .راندمان پاالیشگر مورد استفاده نیز رای ذرّا

قا ل

تنفّس و قا ل استنشاق ه ترتیب  81/32و  30/83درصد وده است.

نتیجهگیری:

یافتههای مطالعه نشان داد طراحی و اجرای صحیح سیستم تهویّه موضعی میتواند تأثیّر سیار مطلو ی ر کاهش ذرّا

چنگه زنی داشته اشد .استفاده از پاالیشگر اتاقک ته نشینی نیز راندمان نسبتا خو ی رای کنترل ذرّا

در واحد

تنفّسی دارد.

واژگان کلیدی :سیستم تهویّه موضعی ،کشتارگاه مرغ ،اتاقک تهنشینی.

جوامع وساییی را دااار مشاک نمایاد .اناوا زیاادی از

مقدمه
آلودگی هوا یکی از پدیدههای تأثیّرگذار بر کیفیت

آالیندهها در اثر فیّالیّتهای طبییای و منانوعی ناشای از

زندگی انساان میباشاد کاه میتواناد کاارآیی و ساالمت

فیّالیّتهای بشر که در زمین انجام میگیارد ،وارد اتمسافر
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طراحی و اجرای سیستم تهویه موضیی

میگردند که یکی از این آالینده هااذرّات میلا میباشاند
(.)1

منظور جلوگیری از پدش آالینادههای هاوای جماعآوری
شده توسّ سیستم تهویّاه موضایی باه محای اطارا

از

توسا ساازمان جهاانی بهداشات
در تحقیقی که ّ

پاالیشگرهای مدتلفی استفاده میشاود .از پاالیشاگرها ی

تار و

مرساااوم جهااات کنتااارل ذرّات میتاااوان باااه فیلترهاااا،

مساوی  2/5میکرون به صورت جادّی بار ساالمتی تاأثیر

الکتروفیلترها ،سیکلونها ،اسکرابرها و اتاق های تهنشینی

ناشای از بیمااری هاای تنفّسای ،قلبای و

سیساتم

صورت گرفته است ،ثابات شاد کاه ذرّات کواا
گذاشته و مار

اشاره کرد ( .)11 ,9انتداب نو پاالیشگر در ی

عروقی و سرطان ریه را افزایش میدهند و در مواجهههای

تهویّه و تنفیّه به عوام مدتلفی از جمله ناو و غلظات

طااوالنی م ادّت بااه ازای افاازایش هاار  11میکروگاارم در

آالینده ،درجه تنفیّه مورد انتظاار ،میازان بودجاه ،قاوانین

و

زیست محیای و امکانات تیمیر و نگهداری بساتگی دارد

میر 12 ،درصدی بیماریهای قلبی -عروقی و  11درصدی

( .)11اتاق

تهنشینی یکی از وساای اولیاه کنتارل ذرّات

سرطان ریه میشود (.)2

منتشره است که از ی

مترمکیب در غلظت آن ،باعث افزایش  6درصدی مر

صنیت پرورش و کشتار طیور یکای از واحادهای

اتاق

سرعت گاز در این اتاقا

انبساطی تشکی شده است.
تاا حادّی کااهش مییاباد کاه

تولیااد کننااده گاارد و غبااار ،مدنوصااا گاارد و غبارهااای

ذرّات با استفاده از نیروی ثق قادر به تهنشاینی باشاند .از

میباشد .تأثیّر ایان گارد و غبارهاا بار رفیّات

مزایای استفاده از این پاالیشگر میتوان به سااختار سااده،

ریوی و ایجاد بیماریهای ریوی در بسایاری از ماالیاات

هزینه اوّلیّه و نگهداری پایین ،افت فشار پایین و دفع ساده

آمده اسات ( Donham .)3-5و همکااران طای ماالیاهای

ذرّات گرفتااه شده،اشاااره کاارد .ایاان پاالیشااگر در صاانایع

تأثیّر همافزایی آالیندههای هوای مراکز پرورش مرغ را بار

مدتلف مورد استفاده قرار میگیرد و عمدّتا بارای حاذ

بیولوژی

رفیّتهای حیاتی ریه مورد بررسی قرار دادند .نتایج ایان

ذرّات درشت از جریان هوا بهکار میرود (.)12

ماالیه نشان داد آالیندههای این صنیت سابب کااهش 13

کشتارگاههای صانیتی طیاور در کشاور ایاران باه

FEF25-75

فراوانی وجود دارند و شاغلین زیادی در واحد انگه زنی

شدهاند ( .)6در ماالیه دیگری کاه  Donhamو همکااران

با گرد و غبارهاای بیولوژیا

هساتند .جهات

در سال  2111در خنوص راباه دوز -پاسخ تأثیّر گارد و

کاهش اثرات بهداشتی این آالیندهها بر شاغلین و همچنین

غبار قاب تنفّس و قاب استنشاق بر کاهش عملکرد ریاوی

افاازایش رفاااه و آسااایش ایاان گااروه از افااراد ،بهتاارین و

کارگران صانیت پارورش طیاور انجاام دادناد ،یافتاههای

مؤثّرترین روش کنتارل ،اساتفاده از روش کنتارل در منباع

ماالیه حدّ مجاز مواجهه با گرد و غبار قاب تنفّس و قابا

میباشااد .باادین منظااور پیشبیناای میشااود ،باهکااارگیری

استنشاق را به ترتیب  2/1و  1/16میلیگرم بار مترمکیاب

سیسااتمهای تهویّااه موضاایی و پاالیشااگرها بااهطااور

توصیّه کرد ( Ellen .)7و همکاران ( )2111غلظت گارد و

اشمگیری از انتشاار آالینادهها در منباع تولیاد ممانیات

غبار قاب تنفّس و قاب استنشاق موجود در مراکز پرورش

بهعم آورد .این ماالیه با هد

طراحی و اجرای سیستم

ماارغ را بااه ترتیااب بااین  1/12تااا  11/33و  1/11تااا 6/5

تهویّه موضیی و پاالیشگر ،جهت کنتارل گارد و غباار در

میلیگرم بر مترمکیب گزارش کردند (.)1

واحد انگهزنی کشتارگاه صنیتی طیور انجام شده است.

درصاادی در  FEV1و کاااهش  63درصاادی در

در تماا

اساااتفاده از سیساااتم تهویّاااه موضااایی یکااای از
روشهای جمعآوری و کنترل آالیندههای هاوا و متیاقاب
آن کاهش اثرات آنهاا بار ساالمت انساانها میباشاد .باه
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حسام و همکاران

بهصاورت مداخلاهای در یکای از کشاتارگاههای صانیتی

میشود .نمونه برداری برای ذرّات قاب تنفّس وذرّات قاب

طیور شهرستان گرگان انجام شد .کشتارگاه ماورد ماالیاه

استنشاق باا اساتفاده از فیلتار  5 PVCمیکارون ،سایکلون

دارای  5سالن میباشد که شام سالن انگه زنی ،کشتار و

نایلونی و پمپ نمونهبردار فردی سااخت شارکت  SKCو

پرکنی ،تدلیه شکم ،ایلار و بساته بنادی مایباشاد .ایان

بر اسا

متدهای  1611مؤسساه ملّای ایمنای و بهداشات

ماالیه در سالن انگهزنی انجام شد .در سالن انگاهزنی،

شغلی آمریکاا ( )NIOSHصاورت پاذیرفت ( .)13تیاداد

سبدهای حاوی مرغ از ماشینهای حم مرغ تدلیّاه شاده

نمونههای گرفته شده برای هر دوره (قب و بید از روشان

ساسس سابدها بار روی ریا انتقاال سابد قارار گرفتااه و

شدن سیستم تهویّه) طبا قاانون ساه تکارار ()triplicate

کارگران مرغها را از سابد خاارو و از ناحیاه پاا باه ریا

( 3 )11نمونه اصلی و  1نمونه شاهد بوده است.
طراحاای و اجاارای سیسااتم تهویّااه موضاایی و

انتقال مرغ آویزان میکنند .برداشتن مارغ از درون سابد و

-2

آویزان کردن آن به ری انتقال مرغ با بال زدن مارغ هماراه

پاالیشگر مناسب

میباشد که سبب پراکنده شدن گردو غبارهای موجاود در

محاسبات سیستم تهویّه طب روش فشاار سارعت

پرهای مرغ میشود .علی رغام ایانکاه ایان ساالن دارای

کمیته تهویّه صنیتی آمریکا  ACGIHو بر اسا

استاندارد

سیستم تهویّه موضیی بوده است؛ ولی ،باه دلیا طراحای

 VS-99-03انجاام شاد ( .)15در ایاان روش کلیّاه افتهااا

نامناسب و ناکارامدی سیستم تهویّه موضیی ،میزان گارد و

(اصاکاک و افت های دینامیا ) باه صاورت ضاریبی از

غباری که در سالن پراکناده میشاد ،بسایار زیااد باوده و

فشار سرعت سیستم میرّفی میگردد .با توجّه به مقتضیات

کارگران این سالن ،روزانه به مدّت  1ساعت با این گارد و

محی و شرای کار ،در سیستم تهویّه موضیی از زاناویی،

غبار در تما

بودهاند .این ماالیه در  3مرحله بهصاورت

زیر انجام شد:
-1

نمونه برداری از هوا قب از طراحی
در این ماالیه ،ابتدا جهت بررسی غلظات گارد و

ورودی و اتّناالت دیگر استفاده گردید که هر کدام عام
ایجاد افت فشار میباشند و طب ی

ساری جادول ارایاه

شده ،مقدار آنها بر حساب فشاار سارعت قابا محاسابه
است .این محاسبات به طاور سیساتماتی

در یا

برگاه

غبار تولیدی و راندمان سیستم تهویّه قبلی ،نمونهبرداری از

توسا  ACGIHثبات گردیاد.
مدنوص طراحای شاده ّ

هوای مناقه تنفّسی کارگران در قب و بید از روشن شدن

جهت تنفیّه هوای جمعآوری شده نیز از پاالیشگر اتاق

سیستم تهویّه موضیی انجام شاد .نموناهبرداری باا هاد

ته نشینی به دلی سادگی عملکرد ،هزینه پاایین طراحای و

تییین غلظات ذرّات قابا تانفّس وذرّات قابا استنشااق

اجرا و قاب اجرا بودن در صانیت ماورد ماالیاه اساتفاده

صااورت پااذیرفت .ذرّات قاباا تاانفّس،ذرّات بااا قااار

شد .در طبقه زیرین کشتارگاه ،کانال فاضاالب سرپوشایده

آئرودینااامیکی کواا تاار از  111میکاارون میباشااند کااه

ای به طول  ،61عرض  3و ارتفا  2متار وجاود دارد کاه

قادرند در هر نقاه از دستگاه تنفّس اعم از راههای تنفّسی

فاضالب کشتارگاه را به تنفیّه فاضالب انتقال میدهاد .از

فوقانی ،میانی و تحتانی تهنشین شاوند .نموناه بارداری از

تهنشینی استفاده گردید.

این کانال فاضالب بهعنوان اتاق

سابب انتقاال گارد و غباار

توس ا ساایکلون انجااام میشااود .ذرّات قاب ا
ایاان ذرّات ّ

عبور آب از کف ایان اتاقا

استنشاق نیز ذرّات با قار کمتر از  11میکرون میباشند که

تهنشین شده به تنفیّه فاضالب میشود که نیااز باه هااپر
میکند .همچنین وجاود آب

میتوانند تا انتهاییترین حبابچههای ریوی و مناقه تباادل

جهت تدلیّه اتاق

را حذ

توسا
گازی ریه نفوذ کنند .نمونه بارداری از ایان ذرّات ّ

در کف این اتاق

از بلند شدن مجدّد گرد و غبار تهنشین

فیلتاری کااه در خروجاای سایکلون قاارار میگیاارد ،انجااام

شده در اثر جریان هوا نیز جلوگیری میکناد .قاار ذرّاتای
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طراحی و اجرای سیستم تهویه موضیی

که با راندمان  111درصد از جریاان هاوا جادا و تهنشاین

نمونههای قبلی انجام شد .سسس غلظات گارد و غباار در

میشوند با استفاده از راباه زیر محاسبه شد (.)16

حالت تهویّه روشن از غلظت گرد و غبار در حالت تهویّاه
خاموش کسر شده و به عنوان غلظت گرد و غباار قبا از
پاالیشگر در نظر گرفته شد .از اختال

غلظت گرد و غبار

راندمان این پاالیشگر برای قارهای مدتلاف ذرّات نیاز از

قب و بید از پاالیشگر ،رانادمان پاالیشاگر محاسابه شاد.

فرمول زیر محاسبه شد (.)16

تیداد نمونه گرفته شده بید از پاالیشگر نیز  3نمونه اصلی
و  1نمونه شاهد بوده است.

انتداب فن نیز با توجّه به دبی ،توان ،افت فشار اساتاتی ،
افت فشار ک و ماهیّت آالینده انجام شد.
-3

یافتهها
نتایج غلظت گرد و غبار در ناحیه تنفّسی کاارگران

ارزیابی سیستم تهویّه موضیی و پاالیشگر
پس از طراحی و اجارای سیساتم تهویّاه موضایی

نیاز به تییین راندمان سیستم تهویّه موضایی و پاالیشاگر
بود .بدین منظور نمونهبرداری از مناقه تنفّسی کارگران در
زمان روشن بودن سیستم تهویّه مجدداً انجام گردید و باا
غلظت گرد و غبار در زمان خاموش باودن سیساتم تهویّاه
مقایسه شد .تیداد نموناههای گرفتاه شاده همانناد نموناه
برداری قبلی 3 ،نمونه اصلی و  1نمونه شاهد باوده اسات.
جهت بررسی راندمان پاالیشگر نیز نمونه برداری از هوای
بید از پاالیشگر دقیقاً در مح ّ خروو هوا از کانال همانناد

در قب و بید از روشن کردن سیستم تهویّه موضیی قبلای
و فیلی به همراه حدّ مجاز مواجهاه شاغلی ایاران ( )17و
حدّ مجاز مواجهه با گارد و غباار طیاور ( )7در جادول 1
آمده است .نتایج نشان میدهد راندمان تهویّه قبلای بارای
هر دو نو ذرّات قاب استنشاق و قاب تنفّس ،بسیار پاایین
بوده است و نیاز به اصالح سیستم تهویّاه میباشاد .نتاایج
ارزیابی سیستم تهویّه موضیی اجرا شده نیز نشاان داد کاه
تهویّه کنونی میتواند ذرّات قاب استنشااق را باا رانادمان
 92/37درصد وذرّات قابا تانفّس را باا رانادمان 13/71
درصد جمعآوری کند.

جدول :1غلظت گرد و غبار و راندمان سیستم تهویّه موضعی در قبل و بعد از روشن شدن تهویّه قبلی و فعلی
غلظت آالینده ها ()mg/m3
نوع ذرّات

تهویّه

حدود مجاز ()mg/m3

راندمان ()%
سیستم

سیستم تهویّه

خاموش

سیستم قبلی

سیستم فعلی

تهویّه قبلی

فعلی

تهویّه روشن

 OELایران

حدّ مجاز مواجهه با گرد
و غبار طیور

قابل تنفّس

31/70

33/82

8/38

31/96

21/02

37

8/4

قابل استنشاق

3/32

7/60

7/76

30/2

68/10

1

7/39

شکل  :1تصویری از سیستم تهویّه موضعی قبلی (الف) و فعلی (ب)
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است.
پاالیشگر اتاق

تهنشینی مورد استفاده نیز توانست

 51/26درصد گرد و غبار قاب تنفّس و  27/52درصد گرد
و غبار قاب استنشاق را حذ

کند (جدول .)2

بحث
نتایج اندازهگیری غلظت گرد و غبار در زمانی کاه
نمودار  :1راندمان محاسبه شده پاالیشگر اتاقک تهنشینی برای قطرهای

سیستم تهویّه موضیی خاموش میباشد ،نشان داد غلظات

مختلف ذرّه

گرد و غبار بیش از  5برابر حدّ مجااز مواجهاه باا گارد و
غبار طیور ( )7میباشد که این میزان آالینده باا توجّاه باه

جدول :2غلظت آالیندهها قبل و بعد از پاالیشگر
راندمان

خاصاایت بیولااوژیکی آن بساایار نگااران کننااده میباشااد.

قبل از پاالیشگر

بعد از پاالیشگر

پاالیشگر ()%

قابل تنفّس

37/69

4/90

92/89

ماالیااات مدتلااف وجااود ساااوح باااالی اندوتوکسااین،

قابل استنشاق

3/76

7/06

80/98

نوع ذرّات

غلظت آالینده ها ()mg/m3

قارچها و آلرژنها را در گرد و غبار طیورها اثبات کردهاند
که میتوانند سبب بیماریهای تنفّسای و کااهش رفیّات

در سیستم تهویّه موضیی طراحی شاده ،باه دلیا
بزر

تنفّسی شوند (.)19 ,5

بودن منبع تولید گرد و غبار از دو هاود ساایبانی در

نتایج اندازهگیری غلظت گرد و غبار پس از روشن

کنار هم استفاده شده است (شک  .)1این هود ک ّ فضاای

شدن سیستم تهویّه قبلی نشاان داد رانادمان ایان سیساتم

منبع آلودگی را پوشش می دهد .دبی مورد نیاز با توجّه به

بسیار پایین و کمتر از  11درصد میباشد .عواما زیاادی

اندازه محیای منبع آالینده ،ارتفا منبع تا هاود و سارعت

در پایین بودن این راندمان نقش داشت که شک نامناساب

ربایش در دهانه هود ،برای هر هود  9151فوت مکیب بر

هود ،شک نامناسب و طول زیاد کانال و انتداب هاواکش

دقیقه محاسبه شد .سرعت داخ کانال برای گارد و غباار

نامناسب از عمده ترین این عوام بودند .در سیستم تهویّه

 3111تا  1111فوت بر دقیقه پیشنهاد شاده اسات

موضیی قبلی از هایآ روش اساتانداردی جهات طراحای

( )11که  1111فاوت بار دقیقاه را انتدااب گردیاد .در

تهویّه و انتداب هود استفاده نشده بود .هود مورد اساتفاده

نهایت دبی ورودی به فن  11257فوت مکیب بار دقیقاه،

دارای زوایای قائم بوده که افت فشار بسیار زیاادی تولیاد

هواکش

میکرد و سبب میشد مکش گرد و غبار فقا از قسامت

خش

فشار ک ّ هواکش ( 6/251 )FTPو فشار استاتی

( 5/111 )FSPایاانآ آب محاساابه شااد .باار ایاان اسااا

میانی هود صورت گیرد .کاناال ماورد اساتفاده نیاز بسایار

هواکشی باا پاره هاای  Backwardباا دبای  19111فاوت

طوالنی انتداب گردید که سبب ایجاد افات فشاار زیاادی

مکیب بر دقیقه ،توان  31اسب بدار با  151دور در دقیقاه

میشد .شک کانال نیز مربیی بوده است کاه سابب عادم

و افت فشار  6/3اینآ آب سفارش داده شد.

یکنواختی سرعت جریان هاوا در مقااع کاناال و افازایش

نتایج محاسبات پاالیشاگر نیاز نشاان داد حادّاق
قارذرّات که با راندمان  111درصد حذ

خواهد شد 11

میکرون میباشد .راندمان محاسبه شاده پاالیشاگر اتاقا
تهنشینی بارای قارهاای مدتلاف ذرّه در نماودار  1آماده
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افت فشار میشاد .هاواکش ماورد اساتفاده نیاز هاواکش
اکسیال بوده است که عمومااً بارای تهویّاه رقتای اساتفاده
میشود نه تهویّه موضیی (.)11
در طراحی جدید تمام نواقص تهویّه قبلی در نظار
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طراحی و اجرای سیستم تهویه موضیی

گرفتااه شااد .هااود باار اسااا

روش اسااتاندارد

ACGIH

درصد حذ

کند .نتایج این ماالیه نیز همساو باا ماالیاه

طراحی شد که علیرغم بزرگی هود کمترین افت را داشته

حاضر بوده است ( .)21این نکته حایز اهمیّت میباشد کاه

باشد .استفاده از کانالهاای دایارهای ،اتّناال شالوارکی و

طراحی و ساخت پاالیشاگرهایی همچاون اساکرابر ،با

کوتاهی طول کانال سبب به حدّاق رساندن افت ناشای از

هو  ،فیلتر الکترواستاتی

کانااال شااده اساات .هااواکش مااورد اسااتفاده باار اسااا

زیادی به همراه دارند و همیشه با مشکالتی همچون تأمین

محاسبات دقی افت و دبی هوا انتداب شد که هم بتواناد

آب ،تامین جریان برق ،تدلیّه هاپر و  ...مواجه هستند ولی

انارژی

طراحای خلّاقاناه و کااربردی از

مکش مورد نیاز را تاأمین کناد و از نظار منار

در ماالیه حاضر ،با یا

و سیکلون میماوالً هزیناههای

مقرون به صرفه باشد .در انتداب هواکش به تأثیّر رطوبت

ی

هوا وذرّات بر روی پرّهها نیز توجّه شد و جنس پرّهها بار

استفاده شد و راندمان نسبتاً خوبی نیز حاص شاده اسات

انتداب شد .عوام فاوق در کناار هام مسابب

که از بزر ترین نقاط قاوّت ایان تحقیا باوده اسات .از

این اسا

کانال فاضالب نسبتاً بزر

و طوالنی جهت پاالیشگر

ایجاد تهویّه با بیش از  13درصد راندمان برای ذرّات قابا

محدّودیتهای این ماالیه نیز میتوان به دشواری متقاعاد

تاانفّس و باایش از  92درصااد راناادمان باارای ذرّات قاب ا

کردن مدیران صنیت جهت هزینه کاردن ،زماان بار باودن

استنشاق شده است که توانست میزان گرد و غبار موجاود

ماالیه و دشاواری تهیاه برخای از تجهیازات مانناد تهیاه

را به زیر حدّ مجااز کااهش دهاد Robi .و همکااران نیاز

هواکش مناسب با ویژگیهای مورد نیاز ،اشاره کرد.

شک هود ،شک کانال ،توان فان و فاصاله هاود از منباع

یافتههای ماالیه نشان داد جهت حناول کاارآیی

آالینده را از مهمترین عوام تأثیّرگذار بر راندمان سیساتم

مناسب سیستم تهویّه موضیی ،نیاز باه طراحای مناساب و

تهویّه موضیی میرفی کردند که باا نتاایج ماالیاه حاضار

اجرای صحیح سیستم تهویّه موضیی میباشاد کاه بتواناد

همسو میباشد (.)21

آالیندهها را با راندمان باالیی جمع آوری کناد .اساتفاده از

پاالیشگر مورد اساتفاده رانادمانی باین  27تاا 51

پاالیشگر اتاق

تهنشینی نیز رانادمان نسابتا خاوبی بارای

درصد برای ذرّات قاب استنشاق و قاب تانفّس نشاان داد.

کنتارل ذرّات تنفّسای دارد ولای بارای ذرّات ریاز اناادان

این راندمان اگراه راندمان باالیی نمیباشد ولای مناساب

مناسب نمیباشد.

است و توانسته غلظت گرد و غبار خروجی را به زیر حادّ
مجاز کشوری ( )17برساند .راندمان ایان پاالیشاگر طبا
محاسبات برای ذرّات بزر

تر از  11میکرون  111درصد

تشکر و قدردانی
نویسندگان از مدیریت محترم کشتارگاه صنیتی

میباشد Koch .و همکاران نیز در ماالیهای راندمان اتاق

طیور پیگیر به ع ّلت حمایتهای بیدریغ و همچنین

تهنشینی را برای کنتارل  3ساایز ازذرّات قابا استنشااق،

شاغلین زحمتکش این صنیت به سبب مشارکت و

و قاب تنفّس مورد بررسای قارار دادناد .نتاایج

همکاری مناسب در طی انجام این ماالیه تشکر صمیمانه

توراسی

ماالیه آنها نشان داد اتااقکی باا حجام  112متار مکیاب

خود را ابراز مینمایند.

میتواندذرّات بزر تر از  51میکارون را باا رانادمان 111
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Background and purpose: The use of local ventilation system is
one of methods to collect and control of air pollutants in the
cramp unit of industrial poultry slaughterhouse and its
subsequent is reduction of the effects of air pollutants on human
health. The purpose of this study is to survey the effect of design
and proper implementation of local ventilation system and the
refiner on the control of dust in industrial slaughterhouse poultry.
Materials and methods: This study was conducted in three
steps; evaluation of particulate air pollutants before design,
design and implementation of local ventilation system and
evaluation of local ventilation system. Sampling of respiratory and
inhalational particles was done with the use of nylon cyclone and
PVC filter according to the NIOSH 0600 method. Then, local
ventilation system was designed and implemented according to
velocity pressure procedure of the Committee of Industrial
Ventilation America. Finally, the efficiency of local ventilation
system and the refiner used were evaluated.
Results: The concentration of dust in a ventilation off system for
respirable and inhalable particles, was obtained 13/07 and 1/18
mg/m3, respectively. Previous inefficient efficiency to remove
respirable and inhalable particles was about 14 and 18 percent,
respectively, which design and implementation of local ventilation
systems increased the efficiency to more than 83 and 92 percent.
Also, the efficiency of used refiner has been 58/26 and 27/52
percent for respirable and inhalable particles.
Conclusion: Findings of the study showed that design and
proper implementation of local ventilation systems can have a
great effect on reduction of particles in cramp unit. Also, use of
the sedimentation chamber refiner has relatively good efficiency
for the control of respiratory particles.
Keywords: Local ventilation system, Poultry slaughterhouse,
Sedimentation chamber
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