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 ارتعاش و کنترل آن در صنعت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارتعـاش یکـی از عوامـل همـراه با صدا در محیطهای صنعتی است که گاهی تشدید کننده                   
از ) انرژی مکانیکی (انتقال امواج ارتعاشی    . صـدا وحتی عامل ایجاد یا تولید صدا می باشد         

 یـک منـبع مـرتعش بـه بدن انسان می تواند سبب اختالل در راحتی و آسایش فرد، کاهش                   
بازدهـی در اثـر خسـتگی ونـیز اختالل در اعمال فیزیولوژیک کارکنان و در مواردی حتی                  

کنترل ارتعاش عالوه بر    . میـتواند سـبب ضـایعات اسـکلتی و برخی بیماریهای دیگر شود            
ایـنکه حفاظـت افـراد در برابـر صـدمات ناشـی از ارتعـاش را به دنبال دارد سبب حفاظت               

ستهالک ناشی از ارتعاش و همچنین کنترل صدای ناشی         دسـتگاهها و بـناها از تخریب و ا        
 .از ارتعاش خواهد شد

ــترل ارتعــاش راههــای مختلفــی وجــود دارد   راهکارهــا  ایــنیکــی از مهمتریــن. بــرای کن
ایزوالسـیون بخشـی از دستگاه یا ساختمان از دستگاههایی است که سبب انتقال ارتعاش               

ه های مهم در کنترل ارتعاش جلوگیری از        به عبارتی یکی از جنب    . بـه دیگـر منابع می شود      
 :انتقال ارتعاش بوده و شامل موارد زیر می شود 

 
کنــترل (جلوگــیری ازانــتقال ارتعاشــات ایجــاد شــده در دســتگاه واطــراف آن  -1

 ): ارتعاش در فوندانسیون
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در ایـن روش بـا استفاده از عایقهای ارتعاشی بسته به درجه ایزوالسیون مورد نیاز،                
این عایقها  .  اقدام به ایزوالسیون ارتعاش می شود      …و و وزن دستگاه و      فـرکانس نـیر   

 :سه نوع هستند 

 :پایه های فلزی ) الف

فـنرهای فلـزی وسـیعترین کاربرد را در بین تمام عایقها داشته و به ویژه در ایزوالسیون             
 این فنرها قابلیت تغییر شکل    . تجهـیزات سـنگین و بـزرگ مـورد اسـتقاده قـرار مـی گیرند               

زیـادی داشـته و بـه خصـوص در جایـی که فرکانس های نیروی خیلی پائین و فشارهای        
این پایه ها بر اساس کالف های فنری مارپیچی         . زیـاد و وجـود داشته باشد مؤثر هستند          

طراحـی شـده و بـه کمـک یـک پیچ مرکزی به دستگاههایی که بایستی ایزوالسیون شوند                   
یه های فنری قابلیت تحمل تغییر شکل های نسبتاً         مهمترین ویژگی این پا   . محکـم می شوند   

 .زیاد و فراهم آوردن ایزوالسیون مناسب در فرکانس های پائین می باشد

 :عایقهای قابل ارتجاع ) ب

ایـن پایـه هـا بـرای ماشین های کوچک و تحریک ها یا فرکانس های نیروی باال بیشترین                    
کار می روند غالباً عبارتند از الستیک بازدهـی را دارنـد و مـوادی که برای ساخت آنها به              

از مهمترین محدودیت های این پایه ها       . طبیعـی نـئوپرن، بوتیل ، سیلیکون و ترکیبات آنها           
بسیاری از ترکیبات پالستیکی    . مـربوط به خصوصیات طول عمر و پایداری آنها می باشد          

  صنعتی قرار   وقتـی در تمـاس بـا برخـی اسـیدهای قـوی، مواد نفتی و حاللهای محیطهای                 

 .می گیرند از هم پاشیده خواهند شد

  :بالشتک های عایق سازی) ج

جنس آنها معموالً .سـاده ترین و پرکاربردترین پایه های ایزوالسیون از این نوع می باشند    
 یا فایبرگالس و    نمدیاز السـتیک طبیعـی، السـتیک مصنوعی یا بلوک های چوب پنبه ای،               

 :استفاده از بالشتک برای ایزوالسیون مزایای زیر را دارد . دترکیبات وابسته به آن میباش

 .به راحتی زیر دستگاهها قرار گرفتند و پاره نمی شود )1

 . به صورت ورقه در ضخامت های مختلف موجود هستند )2

 مـی توان آنها را روی هم انباشته کرد و تغییر شکل های بزرگ و مطابق                  )3
 . های پائین به دست آمدآن ترازهای بزرگی از ایزوالسیون فرکانس

بالشـتک هـای عـایق سـازی می توانند از جنس الستیکی و یا جوب پنبه می باشند که نوع        
 . با بالشتک های الستیکی متفاوت استتخلخلچوب پنبه ای از نظر 
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عـالوه بـر دو نـوع فوق بالشتک های نمدی و فایبرگالس می تواند به عنوان عایق ارتعاش               
ی فایبرگالس از نظر مقاومت دو برابر مواد نفتی، حاللها و اسیدها         عمـل کند که بالشتک ها     

 .نسبت به نوع نمدی بهتر هستند

عـالوه بـر عایقهـای ارتعاشـی مـی تـوان از پایـه هـا و چهـارچوب هـای ساکن نیز برای                         
پایـه ها یا چهارچوب های از پیش ساخته شده در           . ایزوالسـیون ارتعاشـی اسـتفاده کـرد       

 سـترس بـوده و معمـوالً شـامل یـک قاب فلزی با اتصاالت عایق                صـنعت بـه راحتـی در د       

ایـن چهـارچوب هـا از فـوالد سـاخته شده و به تنهایی یا همراه با بتون مورد                . مـی باشـد   
اسـتفاده قـرار مـی گـیرند از جعـبه های مزایای این پایه ها یا قاب می توان به موارد زیر                       

 :اشاره کرد 

  نصب ساده  •

 ت متناوب بین اجزا درحال حرکت و محرک ممانعت از ایجاد حرکا •

  کاهش نوسانات ناخواسته با کاهش مرکز ثقل •
 

جلوگـیری از انـتقال ارتعاشـات بـه تجهـیزات واجـزاء متصل به ماشین آالت                  -2
 :مرتعش 

در ایـن روش از اتصـاالت قـابل ارتجـاع برای عایق سازی چرخش یا ارتعاش ماشین                  
ند استفاده میشود انرژی ارتعاشی به روش       آالتـی کـه به کاناها و لوله ها متصل هست          

پـیگری بـه کانالهـا ولوله های متصل به ماشین آالت منتقل می شود و در این شرایط                   
 :سه حالت زیر ممکن است زخ دهد 

 .انرژی ارتعاشی اتصاالت ودیگر اجزاء را مرتعش کردند) الف

 و مرتعش  انـرژی ارتعاشـی بـه صـورت صدا در سرتاسر لوله یا کانال تولید                ) ب

 .می شود

لوـله هـا و کانالهـای مرتعش به تکیه گاهها، لوله ها و دیوارهای مجاور و غیره          ) ج
 .برخورد کرده و تولید صدا میکند

در سیسـتم پرفشـار سـیال، یکـی از مهمترین راهکارهای ایزوالسیون ارتعاش استفاده از                
   .ف آکوستیکی استاتصاالت الستیکی برای اتصال لوله ها و قراردادن آنها در غال


