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Abstract   
Background: Undoubtedly, noise and vibration are major problems of industrial 

world and lot of people are very exposed to these phenomena in their workplace or 

residential areas. Researchers have shown that exposure to noise may increase the 

risks related to personal health, like nervous frailty, extreme irritability, muscle 

cramps, stress and anxiety, dizziness, headache and migraine, anger, loss of body 

balance, vomiting, pain, hypertension, high blood pressure, cardiovascular 

problems, deterioration of sleep quality, mental stress, etc. However, the purpose of 

this study was to assess and control and reduce the risks resulting from noise in the 

reduction unit 2 of a steel industry.  

Methods: This study was conducted in two steps. 1) Evaluation of noise pollution 

in the compressor room and its surrounding: For this purpose, total sound pressure 

level (SPL) and SPLpeak were measured in the places where workers worked or 

were traveled. The parameters were measured in the mentioned places according to 

a grid pattern in both the compressor turn on/off. Because the workers exposed to a 

noise fluctuating, in addition to SPL analysis on the octave-band frequencies to 

determine critical frequency when the compressor was switched on, the value of 

Leq was also measured. The critical frequency is very important in noise control 

issues. The measurements were performed by using sound level meter, model of 

“B&K 2231.” The apparatus was calibrated before and after measurements by using 

“B&K 4230 calibrator.” 2) Noise control measurements: After identifying noise 

leakage paths to outside of the compressor room, noise was controlled in door, 

wall-fans and roof window area through installing a silencer on the wall-fans and 

redesigning the door and the roof window using the previous step data. 

Results: Inside the compressor room, the total sound pressure level and the critical 

frequency was estimated 106.2 dB (A) and of 250 Hz in the Lin network, 

respectively. The total sound pressure level in the area around the compressor and 

the critical frequency were also estimated 94.3 dB (A) and 2000 Hz respectively. 

Moreover, the value of Leq was more than the threshold value (<85 dB) at all 

measured stations. In order to control the noise in the area of the fans, considering 

the noise assessment and the critical frequency, there was used an absorption 

silencer with glass wool as adsorbent material. To control noise at the door and roof 

window, there was designed and installed a steel door with dimensions of 3.9 * 

2.13 meter and thickness of 1.5 mm which was filled by a noise-adsorbent 40 mm 

of glass wool and attached to a metal grid. Moreover, to control noise in the roof 

window was applied a structure with the same specifications, but with the different 

dimensions (4.2 * 4.2 m and 7 mm mesh diameter). However, the results related to 

before and after implementation of the control measurements showed an acceptable 

attenuation in the SPL (91.8%). The average SPL before and after implementation 

of the control measurements was 95 and 87.2 dBA, respectively which this value 

was an acceptable level in comparison with background noise, i.e., 86.4 dBA. On 
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the other hand, the slight difference between the mean value of the background 

sound pressure level and the average of controlled sound pressure level (0.8 dB) is 

due to factors such as temperature, variations in sound at different positions, 

generated noise sources (off or on and so no) and the movement of fluids in the 

pipes and so on.   

Conclusion: The results of the field study indicated that door, window and roof 

window were identified as the main paths of noise leakage to outside of the 

compressor room. Therefore, the implementation of the control measurements 

could be reduced to an acceptable level, but due to high background noise level 

even after the implementation of the control measurements, the noise level was 

lesser than the maximum permissible level (85 dB). Therefore, there were presented 

a few recommendations such as controlling the other sources of noise (e.g. moving 

fluid through pipes), utilizing the hearing protection devices and how to choose 

them properly to reduce background noise and the protection of workers against 

noise. 
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   چکیده

 

صدا و ارتعاش از معضالت اساسی دنیای صنعتی بوده و خیل عظیمی از افراد در محیط کار خوود یوا  ،بدون تردیدزمینه و هدف: 

کنترل صدا و کواه  ماواارات ارزیابی و . هدف مطالعه حاضر نیز قرار دارندها های ناشی از آنآسیب در معرضدر محل زندگی 
 باشد.مییکی از صنایع فلزی خوزستان  2ناشی از آن در واحد احیاء 

: ارزیابی صدا. برای ایون منظوور ابتودا توراز کلوی فشوار صووت در مرحله اول  :در دو مرحله اجرا شد مطالعهاین  :بررسیروش 

با روش ایستگاه بندی در دو حالت کمپرسور روشن و خاموش  گیری شد. تراز کلی فشار صوتاندازه های کار یا تردد کارگرانمحل
همچنین برای تعیین فرکانس غالب در زمان روش بودن کمپرسوور، اقودام  .تعیین شد (،و فرکانس غالب )برای تعیین صدای زمینه

انجام شد. دستگاه قبول   2222مدل   B&Kدازه گیری ها با دستگاه ان های اکتاو باند گردید.به آنالیز تراز فشار صوت در فرکانس
: کنتورل صودا. برای صحت اندازه گیری ها کالیبره  شد. مرحلوه دوم  0224مدل  B&Kو بعد از اندازه گیری به وسیله کالیبراتور 

ای دیواری و نورگیر سقف با نصوب موافلر هی در، فناقدام به کنترل صدا در ناحیه در این مرحله با استفاده از ااالعات مرحله قبل
   .گردیدی سقفی ها، تغییر ساختار در و پنجرهبر روی فن

 Linهرتوز در شوبکه خطوی  254و فرکانس غالوب  Aبل دسی 2/241در داخل اتاقک کمپرسور، تراز کلی فشار صوت  ها:یافته

هرتز بود. بورای کنتورل  2444و فرکانس غالب نیز  Aبل دسی 2/40تعیین شد. تراز کلی فشار صوت در محواه ااراف کمپرسور 
ی انتاوا  گردیود. مافلرهای نوع جذبی مدور با  یک هسته مرکوزها با توجه به ارزیابی صدا و فرکانس غالب، ی فنصدا در ناحیه

به ابعواد  یدراز  ،های سقفیدریچه و درهای برای کنترل صدا در ناحیهجاذ  مورد استفاده نیز پشم شیشه با توری نگه دارنده بود. 
و یک پنجره سقفی نیز با  میلی متری پشم شیشه 04میلی متر و جاذ   5/2متر با ورقی از جنس فوالد به ضاامت  2/ 22× 44/2

نتایج بدست آمده قبل و بعد از اجورای ایون پورو ه استفاده شد. میلی متر  7متر و قطر م   0/2× 2/0همین مشاصات ولی ابعاد 
بود که بعد از کنترل مقودار   dB45.  میانگین تراز فشار صوت اصلی قبل از کنترل(%8/42) از یک کاهندگی قابل قبول داردنشان 

تعیوین  dB 0/81کاه  یافت که این مقدار در مقایسه با میانگین مقدار تراز فشار صوت زمینه که مقدار آن  dB 2/87مذکور به 
  باشد.شد، یک رقم معقول و منطقی می

های دیواری و سوقفی نتایج مطالعه نشان داد که عامل اصلی نشت صدای کمپرسور به محواه بیرون، در ، پنجره گیری:نتیجه

ولی به دلیل بواال بوودن توراز صووتی  شد، در این با  تا حد قابل قبولیکاه  صدا جرای روش کنترلی مذکور باعث بودند که ا
بورای کواه  صودای بنابراین،   .داد زمینه، حتی پس از اجرای روش کنترلی نیز تراز فشار صوت رقمی باالتر از حد مجاز را نشان

سویال در حرکت  مثل) نظیر ارزیابی و کنترل منابع دیگر تولید صدا پیشنهاداتی و حفاظت کارگران در مقابل صدا تا حد مجاز زمینه
 .ها ارایه گردیدهای حفاظتی و نحوه انتاا  درست آنها(، استفاده از گوشیلوله
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 مقدمه
از معضالت اساسی دنياي صنعتی  یکی صدا و ارتعاش

بوده و خيل عظيمی از افراد در محيط كار یا در امروزي 
 هياآنناشيی از  هايآسيب در معرض خود محل زندگی

. زندگی ماشينی سبب شده است كه انسان در قرار دارند
با منابع صدا و ارتعاش زنيدگی تيو    پراسترسمحيطی 

با ناراحتی را تحمل نماید. از یك سيو  تعيداد كرييري از 
شاغلين به واسطه حرفه خود مجبور به مواجهه بيا ایين 
دو عامل فيزیکی هستند و از سوي دیگر از دید صينعتی 

 هادستگاهوجود صدا و ارتعاش نشانگر عملکرد نامطلوب 
ي معييوب یيا هادسيتگاه. دباشيمی هياآنو یا استهالك 

ناقص نييز بشيم مهميی از انيراي را از  ریي  صيدا و 
 .(2  1) دهندمیارتعاش به هدر 

درصييد افييت شيينوایی ناشييی از  11  در سييطد دنيييا 
دا بوده كه از این مقيدار حيدود یيك مواجهه شغلی با ص

سو  آن ناشی از مواجهه با صيداي بييم از حيد مجياز 
چنين باعث ایجاد عيوارض شيغلی  صدا هم .(3) باشدمی

اخييتالخ خييواب  افييزایم فشييار خييون و  ييربان قلييب  
ا طراب و در نهایيت افيزایم ریسيك وقيود حادريه در 

صينایعی  ازجمليهصنعت فيودد  .(4) شودمیمحيط كار 
هاي ر را در زمينهكه توسعه اقتصادي كشو شودمیتلقی 

. بيا سازدمیاي و ساختمانی فراهم مشتلف صنعتی  سازه
توجه به نتایج مطالعات مشتلفی كه در صينایع فيودد و 

 ميوارد اغليب  هاي مرتبط صيورت گرفتيه اسيتشركت
 تمياس بيا صيداي بييم از حيداز  ناشیمواجهه با صدا 

در صنعت فودد  تجهيزات  .(8) باشدمی( dB 58مجاز )
هياي ها  سامانهها  كمپرسورها  كورهپمپ ازجملهخاصی 
هيياي هيياي هييوا  بيير هييواي فشييرده یييا دمنييده تييیمين
هاي گياز و بشيار و دیگير ها و دریچه  كاناخكنندهخنك

به عنوان منيابع اصيلی تولييد صيدا و تجهيزات مرتعم 
چيه از نظير  بنيابراین ؛ (5-1) شوندمی ارتعاش محسوب

دز  اسيت كيه ایين دو سيالمتی اقتصادي و چه از نظر 
 هايمحيط در صدا تراز براي كاهم. شوندعامل كنترخ 

 پيشينهاد تياكنون كنترلی متنيوعی راهکارهاي مشتلف 

 راهکارهيا ایين از تعيدادي ميورد هير در كيه استشده 

ارزیيابی  ي. در زمينيهداشيت خواهنيد را بازدهی بهترین
هاي مکانيکی ميورد اسيتفاده در صينعت صداي دستگاه

مطالعات زیيادي صيورت  هادمندهكمپرسورها و  ازجمله
( در 2002كه توسط كركتيا ) ايگرفته است. در مطالعه

 هييايهواكمارزیييابی صييداي  كشييور هندوسييتان بييراي
مکييانيکی  دیييا بشييار و دسييتگاه دمنييده هييوا در یييك 

  تيراز فشيار صيوت در محيدوده انجا  شد كارخانه فودد
(A)dB 25-53 همچنين در مطالعيه  .(2) تعيين گردید

انجا  شده در یك منطقه نفتی مييزان آليودگی صيداي 
 dBدر محدوده  هاهواكمد كمپرسورها و تجهيزاتی مانن

(A) 24-00  درصد برآورد 200و دوز دریافتی روزانه تا 
كيه در یيك  ياي دیگردر مطالعه .(11  10) شده است

هيا و رزیيابی صيداي پميپبيه منظيور اپادیشگاه نفيت 
 اجيرايبيا  مششص شيد كيهكمپرسورها صورت گرفت  

 بلدسی 20حدود  تاصوت  فشار كنترلی  تراز هايروش
ها و در بررسی كهاینبا توجه به  .(13  12) كاهم یافت

هاي مقدماتی در واحد مربو ه ميانگين تيراز گيرياندازه
 dBA) فشار صوت در ا راف كمپرسور بيم از حد مجاز

هاي كنترخ صيدا  يروري ارائه  رح  ( برآورد گردید28
به نظر رسيد و هيدف از مطالعيه حا ير نييز ارزیيابی و 

یکيی از  2در كمپرسيورخانه واحيد احييا   كنترخ صيدا
 .بودصنایع فلزي خوزستان 

 
 روش کار
حا ر در یکيی از صينایع فليزي بيا  كاربرديپژوهم 

هدف ارزیابی و كنترخ صدا در كمپرسورخانه واحد احيا  
مراحيل اجيراي ایين مطالعيه بيه صورت گرفته است.  2

 باشد:شرح زیر می
: (2)كمپرسيور ميدوخ ارزیابی صدا در واحد احيا   -1

صدا در داخل اتاقك كمپرسور و محو ه ا يراف ارزیابی 
 بنديشييبکهدر محيل تييردد پرسينل( بيه روش )اتاقيك 
-ISO   مطيياب  بييا اسييتانداردهاي(1شييکل ) ميينظم

9612,ISO-1996.1, ISO-1996.2, ISO-1996.3 (14-
 2231مدخ  B&Kترازسنج و با استفاده از دستگاه  (10

توسيط  گيريانيدازهز صورت گرفت. دستگاه قبل و بعد ا
ها گيرياندازهبراي صحت  4230مدخ  B&Kكاليبراتور 

گييري صيدا در دو حاليت كمپرسيور . انيدازهشد كاليبره
گييري صيدا در صيورت گرفيت. انيدازه روشن و خاموش

تراز فشار تعيين زمان خاموش بودن كمپرسور به منظور 
و  افزایم دقيت محاسيباتبراي  انجا  شد. صداي زمينه

صيدا  كنتيرختعيين فركانس بحرانی كه نقم مهمی در 
 هایی كه صدا در و يعيت خطرنياكی بيود  در محلدارد

آناليز فركيانس   بادتر از حد مجاز( بلدسی 10)حداقل 
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 .گرفت انجا نيز صوت در مراكز اكتاو باند 
صيدا در واحيد احييا   یكنترليهياي ي  يرحارائه -2

و  این مطالعه بر اساس بشم د در: (2)كمپرسور مدوخ 
 هاي كنترلی مناسب ارائيههاي انجا  شده  راهکارارزیابی
 بير روي دیيوار اتاقيك كيهاینگردید. با توجه به  و اجرا

فن جهيت تهویيه هيوا نصيب  دوكمپرسور مورد مطالعه 
شده بود كه باعث توليد صدا و انتقاخ آن از داخل اتاقك 

كنتيرخ صيداي    به منظيورشدندمیكمپرسور به بيرون 
در   راحی و ( جذبیSilencerكن )صدا خفه یك  هاآن

 شد.نصب ورودي و خروجی فن 
هياي در خصوص كنترخ صدا در نيواحی در و دریچيه

كه  ریزي شدمبناي روش كنترلی بر این نکته پی سقفی
تير و    يشيمتيرسنگين یهرچه یك حفاظ یا مانع صوت

در برابر انتقاخ صيوت  مؤررتريباشد  به شکل  ترمتراكم
هر سيطحی  كهدرحالی .(15) كندمیهوا عمل   ری  از

  كنييدمیمقييداري از صييوتی را كييه بييه آن برخييورد 
)در  ميزان تیرير و كارایی یك ميانعبنابراین  . تاباندبازمی

نصيب   يبه وزن  سيشتی  نحيوه  د صوت  مافلر و ...(
بنيابراین  ی و استفاده از مواد جاذب بسيتگی دارد. ميرای

 در هياپنجره و درها نقص نشتى و نقم اربات به توجه با

 در نصيب و تعيوی  صداى دیوارهيا  انتقاخ افت كاهم

فوددى پر شده از پشيم و شيشيه پيشينهاد  نود از عای 
 انيراينسيبت براي محاسبه افيت انتقياخ صيدا ) گردید.

وارده به سطد ميانع  بيه انيراي عبيوري و یيا تابشيی از 
( نامنيدسطد مشالف مانع را افت انتقاخ مانع صوتی ميی

از موقعييت و  كه خصوصيت ذاتی یك مانع است و كامالً
چنيدین  نظر گيرفتن. با در باشدمیمکان یك مانع جدا 

رابطه  افت انتقياخ  ازفرض و ساده كردن برخی متغيرها 
(1TL) تعيين شده است استفاده شد به صورت زیر كه : 

TL= 20log (fw) – 47.5 (dB) 

شياخص افيت انتقياخ برحسيب  TLكه در این رابطيه 
چگالی سطحی  wفركانس مركزي به هرتز و  f  بلدسی
 .باشدمیكيلوگر  بر مترمربع  برحسبمانع 
در دستيك و  )مرالً با افزایم ميرایی چون  وركلیبه

با افيزایم  و یابدمیسرب(  فركانس تشدید نيز افزایم 
افزایم خواهد یافت. نيز ميرایی  كارایی یك مانع صوتی 

 هايدریچيهكارایی مانع )در و یيا  ی شرایطچنين تحت 
بنيابراین  شود؛ میسقفی( تنها به وسيله جر  آن تعيين 

                                                           
1. Transmission Loss  

یا جياذب  با فضاي هوایی  چنددیهبا استفاده از دیواري 
گرفته  با كارایی بهتري صورتكنترخ صدا در این ناحيه 

درزهيا و همچنيين بيراي كياهم انتقياخ صيدا از . است
؛ پيشينهاداتی ارائيه گردیيدها نيز ا راف لوله هايشکاف

هاي بسييار كوچيك در روي دیوارهيا و زیرا وجود روزنه
هيياي نيواحی دیگيير باعييث كياهم شييدید كييارایی روش

براي كنترخ صداي ناشی از حركيت كنترلی خواهد شد. 
بيه ددیيل مشتلفيی  كه خروجی گاز يلوله وندرسياخ 
هياي داخيل ولوهيا  خرابيی شکسيته شيدن شييمنظير 

شيرهاي یك  رفه و ایجاد یك حالت اروفيس در ناحيه 
گيردد نييز منتقيل ميی بيه بييرونو مذكور ایجاد شيده 

 ید.پيشنهاد گرد مؤرريراهکارهاي 
( 2صدا در واحد احييا  )كمپرسيور ميدوخ  ارزیابی -3

پس از اجراي روش كنترخ و  روش كنترخ: اجرايبعد از 
نصب تجهيزات ساخته شده بر روي اتاقك كمپرسور  بار 

گييري مبادرت به اندازه B&Kدیگر با دستگاه صداسنج 
ا ييراف كمپرسييور در  يتييراز فشييار صييوت در محو ييه

یيد و نتيایج آن بيا نتيایج قبليی  هاي قبليی گردایستگاه
 .شد مقایسه و ميزان كاهم صداي آن محاسبه

 
 هایافته

هيياي انجييا  شييده قبييل از نتييایج ارزیييابی  وركلیبييه
كيارگران بيا  غيرمجيازاقدامات كنترلی حاكی از مواجهه 

هيياي موقعيييت ایسييتگاهصييداي شييغلی بييوده اسييت. 
گيري در حيالتی كيه كمپرسيور خياموش بيوده و اندازه

همچنييين در حييالتی كييه كمپرسييور روشيين بييود در 
تراز فشار  گيرياندازهنتایج همچنين  و 2و  1هاي شکل
و  1هياي قبل از كنترخ و بعد از كنترخ در جدوخ صوت

داخيل  1تيا  1هياي نشان داده شيده اسيت. ایسيتگاه 2
خار  از اتاقك و  20تا  0هاي اتاقك كمپرسور و ایستگاه

 د.محو ه بيرون قرار دارن
 ایسييتگاه 21درون اتاقييك كمپرسييور و  ایسييتگاه 1در 

و  بيود كمپرسيور خياموش ی كيها راف اتاقك در حيالت
ا يراف  ایسيتگاه 32درون اتاقك و  ایستگاه 5همچنين 
آنياليز فركيانس   بيود كمپرسور روشن ی كهآن در حالت

هيایی صورت گرفت. دز  به ذكر است آناليز در ایسيتگاه
از حيد مجياز  بلدسيی 10كه تراز فشار صيوت حيداقل 

نتيایج ( بادتر بيود  انجيا  شيد. بلدسی 58فشار صوت )
 ارائه گردید. 3جدوخ در  آناليز فركانس
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  بيراي انجيا  محاسيبات كنترليی كيهاینبا توجه بيه 
كيه  شيودمی)به فركانسيی گفتيه غالب تعيين فركانس 

بيشترین تراز فشيار صيوت را داشيته باشيد( از اهمييت 
خاصی برخوردار است  بنابراین  براي كنترخ صيدا بایيد 

ا  محاسبات را بر پایه قرار داده و تم مبنااین فركانس را 
 غالببيان روشنی از فركانس  3نمود. شکل  ریزيپیآن 
 ور كه در این شکل مشيشص شيده . هماندهدمی ارائه

هرتيز  280در داخيل اتاقيك كمپرسيور  غاليبفركانس 
ناحييه  درولی در خار  از اتاقك  این فركانس   باشدمی

هييا  ایيين فركييانس .هرتييز واقييع شييده اسييت 2000
هاي مهميی بيراي تعييين شياخص تيداخل بيا فركانس

 مکالمه هستند.
ها با توجيه بيه ارزیيابی براي كنترخ صدا در ناحيه فن

مافلرهياي نيود صدا و فركيانس غاليب مشيشص شيده  
شيکل ) دیگردي انتشاب یك هسته مركز جذبی مدور با

جياذب مييورد اسيتفاده نيييز پشييم شيشيه بييا تييوري  (.4
مقيدار زیيادي از صيداي  هكياینبه دليل بود.  دارندهنگه

شيد و بيا ها به بيرون منتقيل ميیكمپرسور از  ری  فن
در خنيك  هياآنها و نقم كلييدي توجه به موقعيت فن

 كردن كمپرسور  انتشاب سایلنسر تنها گزینه ممکن بود.
صيداي تولييد شيده توسيط  كهاینهمچنين به دليل 

هياي سيقفی و ها و كمپرسور  از  ری  درها  دریچيهفن
بدین  ؛شدها و ... به بيرون منتشر میهاي كنار لولهروزنه
و با توجه به تراز فشار صوت  آناليز فركانس  دميا  منظور

هياي و ر وبت محيطی و و عيت فيزیکی درها و پنجره
متيير بييا ورقييی از  2/ 13× 20/3بييه ابعيياد  يدر سييقفی 

 40و جياذب  متيرميلی 8/1جنس فيودد بيه  يشامت 
و یيك پنجيره سيقفی  (8)شکل  شيشه ي پشممترميلی

متير و قطير  4/2× 3/4نيز با همين مششصات ولی ابعاد 
  راحيی و ميورد اسيتفاده قيرار گرفيت مترميلی 0مم 

 .(1)شکل 
پييس از نصييب تجهيييزات اكوسييتيکی بيير روي اتاقييك 

 )مييزان كاهنيدگی صيدا( كمپرسور براي ارزیابی كارایی
راز فشار صوت در گيري تاقدا  به اندازه تجهيزات مذكور

هایی كه در مراحل قبليی ایين پيرواه مشيشص ایستگاه
بيا تيراز فشيار  آمدهدسيتبهشدند  گردید. سپس نتایج 

 
 )در حالت خاموش( موقعیت نقاط اندازه گیری پیرامون کمپرسور -1 شکل

 

 
 (روشن)در حالت  گیری پیرامون کمپرسورموقعیت نقاط اندازه  -2 شکل

 
 

 

 گیری صدا )کمپرسور خاموش(نتایج اندازه -1 جدول

 ASPL(dB) ایستگاه ASPL(dB) ایستگاه

2 84 25 81 
2 84 21 0/85 
2 78 27 2/87 
0 78 28 82 
5 78 24 82 
1 77 24 82 
7 0/82 22 85 
8 88 22 81 
4 81 22 87 
24 87 20 84 
22 4/81 25 1/44 
22 7/88 21 2/42 
22 7/80 27 7/84 
20 87   
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تيراز  هاي كنترلی قبل و بعد از اجراي روش صوت اصلی
اي همچنين مقایسيهمقایسه گردیدند.  زمينهفشار صوت 

 dBAمذكور با حيد مجياز صيدا )گيري نتایج اندازهبين 
( براي مششص شدن ميزان اختالف  صيورت گرفيت 58
 شده است. ارائه 0 شکل نتایج آن در كه

در نشيان داده شيده اسيت  0گونه كه در شيکل همان

صيدا در تراز فشيار كمپرسور خاموش بود نيز  حالتی كه
بيه ؛ بيود حيد مجيازاكرر نقاط بادتر و یا مساوي مقيدار 

گييري مقيدار هياي انيدازهدیگر  در اكرر ایستگاه عبارت
 يور كيه در هميان صداي زمينه از حد مجاز بادتر بيود.

دقي  مششص شيده   وربهآورده شده است نيز  5 شکل
تييراز فشييار صييوت اصييلی در چنييد فركييانس كييه 

 گیری تراز فشار صدا )کمپرسور روشن(نتایج اندازه -2 جدول

 ASPL Peak (dB) (30s)eqcL(dB) ایستگاه ASPL Peak (dB) (30s)eqcL(dB) ایستگاه

2 2/244 8/227 7/247 21 244 5/222 1/44 
2 2/244 2/227 2/247 27 4/242 222 5/242 
2 0/242 2/220 2/242 28 8/40 5/248 7/45 
0 2/245 2/227 2/241 24 2/48 224 8/47 
5 2/241 1/221 1/240 24 1/40 247 1/45 
1 242 1/220 8/242 22 5/42 247 1/45 
7 4/240 225 7/240 22 0/44 2/247 8/45 
8 5/244 5/221 2/241 22 5/44 1/248 2/47 
4 0/48 8/222 7/44 20 4/44 2/247 2/41 
24 2/41 2/222 4/47 25 2/44 5/244 8/47 
22 2/41 2/222 4/47 21 2/42 5/225 4/244 
22 2/45 0/224 44 27 42 5/220 7/242 
22 5/42 222 2/48 28 5/42 2/220 8/242 
20 2/44 5/224 2/44 24 1/44 2/220 2/242 
25 2/42 0/222 2/244 04 4/84 2/224 8/48 
21 2/44 4/222 5/44     
27 7/84 224 4/48     
28 2/42 222 2/48     
24 5/44 224 0/48     
24 1/42 2/224 2/48     
22 40 224 7/48     
22 40 2/244 2/47     
22 41 2/224 0/48     
20 8/241 2/222 4/242     
25 224 221 1/245     

 

 )کمپرسور روشن( صدا در فرکانس های یک اکتاو باندتراز فشار آنالیز  -3 جدول

 فرکانس
 

 ایستگاه های اندازه گیری

2 2 0 1 8 4 24 22 24 21 24 22 
12 2/85 85 2/80 5/85 1/82 80 7/81 5/82 87 1/84 2/81 8/82 
225 0/44 42 1/42 5/40 5/44 1/88 5/42 1/87 2/80 8/81 7/71 80 
254 7/244 2/87 81 2/84 1/82 2/84 2/88 0/74 0/87 2/82 5/80 1/82 
544 2/88 2/82 4/80 4/84 5/84 2/74 82 0/75 2/88 87 0/80 77 
2444 7/82 74 2/80 5/82 8/71 7/77 74 84 4/85 2/41 45 2/74 
2444 2/77 4/75 5/81 0/42 5/42 82 2/85 4/42 41 41 2/48 4/85 
0444 1/75 5/18 4/72 1/71 2/74 0/75 1/72 4/82 0/82 2/80 87 8/70 
8444 2/15 2/58 7/11 14 2/10 4/12 5/12 2/17 2/74 2/72 2/77 1/54 
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از تيراز فشيار صيوت زمينيه نيز ( 2000 280 128 13)
كيه فركيانس باشد و این  بيدین معنيی اسيت بادتر می

 داشت.صوت زمينه نيز در حد بادیی قرار 
صداي اصلی قبيل  نتایجبين مقایسه براي درك بهتر  

بيا اسيتفاده از  و بعد از كنترخ و همچنين صداي زمينيه
 ور كه در . همان(2 )شکل بارچارت صورت گرفته است

تراز فشار صيوت ميانگين نشان داده شده است   2شکل 
تا حد صداي زمينيه كياهم یافتيه  بعد از كنترخ  تقریباً

صييداي اسييت و انييدك اخييتالف آن نيييز بييه دليييل 
دميا  شيرایط  هاي مشتلف در ا راف كمپرسيور دستگاه
. باشيدمی  ... كه غير قابيل اجتنياب بودنيدگيري واندازه

هياي گييريرسيدن به نتایج یکسيان در انيدازه  بنابراین
 است. غيرممکنهاي گوناگون مشتلف در زمان

 
 گیریبحث و نتیجه

گيري تراز فشار صيوت در ا يراف و درون نتایج اندازه
اتاقك كمپرسور نشان داد كيه تيراز فشيار صيوت منبيع 
بادتر از حدود مجاز تعيين شده است و كارگران شياغل 
در این واحد در معرض ریسيك ابيتال بيه افيت شينوایی 
ناشی از مواجهه با صدا و دیگر اررات فيزیولوایيك قيرار 

حداقل و حداكرر تراز ربت شيده در مجميود كيل  دارند.
 بلدسی 110و  0/52گيري به ترتيب هاي اندازهایستگاه
بل اخيتالف بيين دسی 3/20یعنی در حدود  د؛برآورد ش

حداقل و حداكرر ميزان تراز صوت در این واحيد وجيود 
داشت. صدا در واحد ميذكور از نوسيانات بسييار زیيادي 

در یك دوره زمانی یيك ماهيه  كه وريبهبرخوردار بود 
گيري هاي صبد  ظهر و عصر مبادرت به اندازهدر شيفت

و سيپس بيا محاسيبه گردیيد صدا و همچنين آناليز آن 
هاي به عمل آمده مشاهده شد گيريانحراف معيار اندازه

كه ا العات مذكور داراي انحراف معييار بيادیی بودنيد؛ 

 
تعیوین  مقایسه تراز فشار صووت در فرکوانس هوای ماتلوف و -3شکل 

 غالبفرکانس 

 
 هاصدای فنمافلر اراحی شده برای کنترل  -4شکل 
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 پرسپکتیو روبرو از در اراحی شده -5 شکل

 

 
 

 های سقفیارح پیشنهادی برای کنترل صدا در ناحیه دریچه -6 شکل
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زیيادي بيوده  ایين واحيد داراي تغيييرات یعنی  صدا در
 است.

كييه گلمحمييدي و همکيياران در سيياخ  ايدر مطالعييه
 ودر یك پادیشگاه نفت در جهيت كنتيرخ صيدا  2011

ارزیابی پارامترهاي صدا و مششصيات فنيی كمپرسيورها 
  بير پایيه نتيایج تحليليی و مييدانی  ميدخ اندانجا  داده

هاي جياذب محصورسازي با مششصات ویژه و نصب دیه
 بينيیپيم یكنترلي کياردر سطوح به عنوان بهترین راه

 10موجيب كياهم   شد. نتایج حاصل از نصيب جياذب
  13) بل تراز فشار صدا در فركيانس غاليب گردیيددسی
 2010در سياخ  در مطالعه گلمحمدي و همکياران. (12

در یييك پادیشييگاه نفييت  بييه منظييور كنتييرخ صييداي 
ها و كمپرسيورها بيه دلييل تيراز مپپ ازجملهتجهيزاتی 

 ؛سازي پيشنهاد شدفشار صوت بادي منابع  روش اتاقك
زیرا سنجم تيراز صيداي معيادخ مواجهيه و در نتيجيه 

صداي دریافتی در كارگران بر  ب  استاندارد  دوز ميزان
درصيد  252و  بيلدسيی 8/52بيه ترتييب ایيران مجاز 

شده با  راحی  ورد گردید كه برپایه برآوردهاي انجا آبر
بل دسی 20تراز صدا در فركانس غالب در حدود   اتاقك

در مطالعه نصييري . (13  12) كاهم را نشان داده است
كه در یك منطقيه نفتيی بيه  2000در ساخ  و همکاران

ر تعيين ارر محصورسازي انواد مشتلف منابع موليد منظو
صييدا ازجملييه كمپرسييورها و انراتورهييا انجييا  گرفييت  

هاي مششص گردید كه با  راحی انواد مشتلف از اتاقك
 20-30در محيدوده  هياآنتيراز صيوتی   محصوركننده

 .(11) یابدبل كاهم مییدس
این نتایج بييانگر ایين اسيت كيه بيه منظيور كياهم 

هياي راهکارآور آن ارائيه مواجهه با صيدا و اريرات زیيان
كنترلی  يروري اسيت كيه بيدین منظيور در پيژوهم 

و  آمدهدسيييتبههييياي بيييا توجيييه بيييه داده حا ييير 
يزیکييی اتاقييك ف موقعيييتهيياي مربييوط بييه محييدودیت
( جيذبی در Silencer) یيك صيدا خفيه كين كمپرسور 

هاي تهویه  نصب شد و یك در بيه ورودي و خروجی فن
متير بيا ورقيی از جينس فيودد بييه  2/ 13× 20/3ابعياد 

متيري پشيم ميليی 40و جياذب  مترميلی 8/1 شامت 
شيشه به همراه یك پنجره سقفی با هميين مششصيات 

بيه متير ميليی 0قطير ميم  متير و 4/2× 3/4ولی ابعاد 
 راحييی و مييورد منظييور كنتييرخ صييدا در ایيين نييواحی 

هياي بيراي افيزایم كيارایی حفياظاستفاده قرار گرفت. 
كيه باعيث  و ...   درهاهاكنار لولههاي مذكور  تما  روزنه

مصالد مناسيب نظيير  شوند باانتقاخ صوت به بيرون می
نشتی به بيرون  گونههيچتا گردید مسدود  سيمان كامالً
 نداشته باشند.

مطالعيه قبل و بعيد از اجيراي ایين  آمدهدستبهنتایج 
 كييه وريبهنشيان از یيك كاهنيدگی قابيل قبيوخ دارد. 
بود  dB28 ميانگين تراز فشار صوت اصلی قبل از كنترخ

كياهم  dB 2/50كه بعد از كنتيرخ مقيدار ميذكور بيه 
قيدار تيراز یافت كه این مقدار در مقایسه بيا مييانگين م

تعييين شيد   dB4/51فشار صوت زمينه كيه مقيدار آن 
كنتيرخ  بنيابراین  بياباشد؛ مییك رقم معقوخ و منطقی 

توان انتظيار داشيت كيه صيدا در ایين صداي اصلی نمی
كاهم خواهد یافيت. نکتيه جاليب در  مجازواحد تا حد 
  در بعضيی از 5شيکل كيه بيا توجيه بيه  بيوداینجا این 
شار صيوت زمينيه حتيی بيادتر از تيراز ها تراز ففركانس

اندك اختالف بين   روازاین بوده است.فشار صوت اصلی 
مقدار ميانگين تراز فشار صيوت زمينيه و مييانگين تيراز 

به عواملی مريل دميا   (dB5/0) فشار صوت كنترخ شده

 
 هزمینه و کنترل شد مقایسه تراز فشار صوت اصلی، -7 شکل

 

 
مقایسه آنالیز تراز فشار صووت زمینوه و اصولی در دو ایسوتگاه  -8 شکل

 22و 24
 

 
 شدهمقایسه میانگین تراز فشار صوت اصلی،زمینه و کنترل  -9 شکل
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هاي مشتلف  همچنيين منيابع تغييرات صدا در موقعيت
ودن منابع دیگير(  توليد كننده صدا )خاموش یا روشن ب

هيا و ... بسيتگی صداي ناشی از حركت سيادت در لوليه
هياي هيا و حاليتدارد. مقایسه آناليز فركيانس در زميان

زیييادي را نشييان داد كييه  مشتلييف نيييز تغييييرات نسييبتاً
باشد. با توجه به اندك اختالف ذكر شده می تییيدكننده

 مجيازتيراز فشيار صيوت زمينيه بيادتر از مقيدار  كهاین
باشد و این مسئله به صداي توليد شده توسط منيابع می

كه یك ارزیابی دقي   شودمیدیگر مرتبط است  توصيه 
براي شناسایی منابع پر صدا و در صورت امکيان كنتيرخ 

به عمل آید. همچنين با توجه بيه نوسيانات  هاآنصداي 
گسترده صدا در واحيد و بياد بيودن تيراز فشيار صيوت 

-از گوشيی گردد كه كيارگران حتمياًاد میزمينه  پيشنه

هاي حفاظتی مناسب در هنگيا  كيار در واحيد ميذكور 
بششيی از صيداي تولييد  كهایناستفاده نمایند. به علت 

هيا واحد مربوط بيه حركيت سيياخ در لوليهاین شده در 
توانيد خرابيی ولوهياي یيك باشد و دليل آن نيز ميیمی

یچه  یك اروفييس  رفه )در ارر عبور سياخ در ا راف در
اي تولييد خواهيد نتيجيه  صيداي زوزه ایجاد شيده و در

هيا و... هاي داخلی آن(  فلينجولوها )شکستن شيم شد( 
كه یك ارزیابی دقي  از ميوارد  شودمیباشد  لذا توصيه 

ذكيير شييده بييه عمييل آیييد و همچنييين بحييث تعمييير و 
نگهداري موارد فوق به دقت و بطور مينظم انجيا  شيود. 

اقيدا  بيه با اسيتفاده از عيای  پشيم و شيشيه  نهمچني
هياي حياوي سيياخ  بيه خصيوص محصور نميودن لوليه

خروجی كمپرسور گردید كه این اقدا  منجر به كياهم 
 ها گردید.صداي ناشی از حركت سياخ در درون لوله

گيري كرد كيه مييزان تيراز توان نتيجهمی  وركلیبه
ي پيراميون آن فشار صوت در اتاقك كمپرسور و محو ه

در زمانی كه كمپرسور روشن بيود از حيد مجياز بسييار 
كرد كيه تيراز  تییيدبادتر ارزیابی شد. آناليز فركانس نيز 

هاي حساس بادتر از مقدار مجاز فشار صوت در فركانس
هاي نشت صدا به بود. براي این منظور با شناسایی محل

یيد. بيرون اتاقك كمپرسور  اقيدا  بيه كنتيرخ صيدا گرد
هيياي دیييواري از ي فيينبييراي كنتييرخ صييدا در ناحيييه

هيياي هياي سيقفی از پوشيممافلرهياي جيذبی  پنجيره
 مشصوص با مم خاص و یيك در آكوسيتيك در ناحييه
ورودي اسييتفاده شييد. نتييایج نشييان داد كييه اجييراي 

هاي كنترلی توانست مييانگين صيداي اصيلی را از روش

سی بل كاهم دهد كه این مقيدار  2/50 به بلدسی 28
 ( بسيييار نزدیييك 4/51بييه تييراز فشييار صييوت زمينييه )

 ميؤرربنابراین  اجراي روش كنترلی اجرا شيده ؛ باشدمی
بنابراین براي كاهم صدا تا زیر حد مجاز باید ؛ واقع شد

منابع دیگر توليد صدا شناسایی و اقدامات كنترليی دز  
 اعماخ گردد. هاآنبر روي 

 
 های پژوهشحدودیتم

عيد  هميياهنگی بيين واحييدهاي مشتليف شييركت در 
كه باعيث  هاي كنترخ صداخصوص اهميت اجراي روش

هيا و اجيراي روش گيريایجاد مشکالتی در جهت اندازه
هایی كه شد. همچنين عد  وجود یا دسترسی به شركت

اختصاصی به ساخت یا توزیيع ميواد و تجهييزات   وربه
 د.پردازنآكوستيك می

 
 تقدیر و تشکر

 صينعت بيا ارتبياط دفتير نيب یمشترك كار پرواه نیا
 يفلز شركت و اهواز شاپور يجند یپزشک علو  دانشگاه

 مذكور يفلز شركت یمال تیحما با كه بود مطالعه مورد
 لهيوسيينیبد(. 03I51)شييماره قييرار داد  شييد انجييا 

 نیيا پيژوهم و  ييتحق واحيد و تیریمد از سندگانینو
 و تشييکر كميياخ دانشييگاه یپژوهشيي معاونييت و شييركت
 از سيندهینو نيهمچني. آورنيدیمي عميل بيه را یقدردان

 مسيعود دكتير  يمحميديعل دكتير يآقا جناب زحمات
( سييتميس ی راحيي) مطالعييه از یبششيي در كييه یعيييرف

 ميتي یفن ياعضا تما  و اندشده متقبل را يادیز زحمات
 .آوردیم جا به را تشکر و ریتقد كماخ یمطالعات
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