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 امروزه صدا یا همان صوت ناخواس��ته جزء جداشدنی اکثر محیط های کاری 
است. این عامل زیان آور فیزیکی در صنایع عامل بسیاری از مشکالت کارگران 
اس��ت. در این میان، صنایع نفت و پتروش��یمی به دلیل تن��وع فرآیند و تعدد 
دس��تگاه ها در زمره ی صنایع پرس��روصدا قرار دارن��د. در تحقیقی که نصیری 
با هدف بررس��ی صدا و ارتعاشات مکانیکی در منطقه ی نفتی الوان انجام داد 
نقشه های صوتی نشان دهنده ی تراز فشار صوت بیشتر از حد مجاز بود ]1-3[. 
گل محمدی و همکارانش خصوصیات انتشار صدای منابع نقطه ای را بررسی و 
راهکار کنترل صدا برای منابع )پمپ ها، کمپرسورها و شیرهای کنترل( واحد-

1 ایزوماکس پاالیشگاه تهران را ارائه کردند که نتایج نشان داد تراز فشار وزنی 
و بیشینه ی صوت حاصل از این منابع بیشتر از حدود توصیه شده اند ]4[. در 
تحقیقی که نصیری و همکارانش با هدف اندازه گیری و مدل سازی تراز معادل 
صدا انجام دادند، نقاط بحرانی از نظر آلودگی صوتی با دقت مش��خص شد که 
با توجه به فرآیندهای تولید، ش��کل و ابعاد س��الن و دس��تگاه های موجود در 
ش��رکت، راهکارهای کنترلی مناسبی ارائه دادند ]5[. آنها در تحقیق دیگری 
نیز در پتروش��یمی فجر، مدلی جهت اولویت بندی ریسک صدا ارائه کردند که 
سوله ی RO با کسب نمره ی 0/82 با اختالف فاحشی نسبت به سایر فضاهای 

بسته در رتبه ی نخست طرح کنترل صدا قرار گرفت ]6[.
شرکت پتروشیمی فجر در منطقه ی ویژه ی اقتصادی بندر امام خمینی وظیفه ی 
تأمین یوتیلیتی را بر عهده دارد. این ش��رکت در نواحی-2و1 در سایت های-

4و2 این منطقه واقع شده است. مطالعه ی حاضر در واحد آب اسمز معکوس 
ناحیه ی-1 انجام گردیده که ش��امل 13 بلوک ) A تا M( جهت تصفیه ی آب 
به روش اس��مز معکوس است. در موارد بیش��ینه ی تولید، 10 بلوک این واحد 
در خ��ط تولید قرار می گیرند و س��ه بل��وک دیگر کمکی هس��تند. هر بلوک 
شامل یک پمپ سانتریفیوژ دومرحله ای به همراه الکتروموتور است که نیروی 
محرکه ی پمپ فراهم را می کند تا با قدرت2981 دور در دقیقه آب را به طور 
 عمودی توسط خطوط لوله به سمت شیر کنترل هدایت کند. شیر کنترل نوع
Rotary valve، برای ش��روع عملیات تصفیه، جهت ورود به بلوک RO فش��ار 

آب را از 25/3 ب��ه 16/8bar کاه��ش می ده��د. با توجه به انج��ام این فرآیند 
در محیط سربس��ته، صدای بیش��تر از حد مجاز برای کارکنان بهره برداری و 
تعمیرات ایجاد می کند )ش��کل-1(. این مطالعه به منظور پهنه بندی صوت در 
واحد آب RO پتروشیمی فجر جهت ارائه ی روش های مؤثر کنترل صدا انجام 

شده است.

 1- روش بررسی
در این مطالعه موردی، ابتدا واحد آب RO پتروش��یمی فجر بررس��ی شد. در 
 ،RO این مرحل��ه پس از جمع آوری اطالعات اولیه ش��امل نقش��ه های واحد
ش��رح فرآیند، شرح عملیاتی دستگاه های مس��تقر در این واحد و مشخصات 
فنی آنها، صداس��نجی محیطی و آنالیز فرکانس��ی طبق روش استاندارد سری 
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3740ISO جهت شناس��ایی منابع عمده ی تولید صوت انجام شد. این واحد به 

روش ش��بکه ای منظم با ابعاد 90 در 21 متر به 45 ایستگاه تقسیم گردید و 
 )ISO9612 ))1997( در مراکز این مربعات اندازه گیری )طبق روش اس��تاندارد
انجام ش��د ]7[. با توجه به اینکه نوع صدا در واحد RO از نوع پیوس��ته است 
در هر ایس��تگاه حدوداً پس از 15 ثانیه اعداد دس��تگاه صداس��نج قرائت شد. 
صداسنجی در ش��بکه ی A انجام گردید ]8[. تجهیزات مورد استفاده در این 
مطالعه ش��امل صداس��نج Casella cel مدل 450 و کالیبراتور cel مدل 485 
کالس-2 بود. اندازه گیری در ش��رایط حالت بیشینه ی تولید واحد انجام شد 

که تنها بلوک های G,H وK خاموش بودند. 
برای درک صحیح از نحوه ی توزیع صوت در این محیط سربس��ته، از نرم افزار

Arc GIS 10 جه��ت پهنه بن��دی صوت در واحد آب RO اس��تفاده گردید. 

بدین ترتیب که نتایج اندازه گیری های محیطی وارد نرم افزار ش��ده و خطوط 
هم تراز صوتی توسط آن ترسیم گردید ]9[. 

در مرحل��ه ی بعد به منظور شناس��ایی منابع عمده ی تولی��د صوت از روابط و 
فرمول های موجود در کتب و مراجع علمی جهت مش��خص کردن س��هم هر 

منبع استفاده شد ]1[.
برای مش��خص کردن تراز ت��وان صوت هوابرد در پمپ های فش��ار باال با دور 

2981 در دقیقه از فرمول-1 استفاده گردید:
Lw =K0  + 10 Iog )hp( )1(

Lw= تراز توان صوت )دسی بل(

K0= برای پمپ های سانتریفیوژی  1600rpmو بیشتر )98 دسی بل(

hp =)Kw( Kw
hp = توان پمپ بر حسب اسب بخار  

برای محاسبه ی تراز توان صوت پمپ در فرکانس های مختلف از عامل تبدیل 
طبق جدول-1 زیر استفاده شد:

:(totally in closed fan-cooled)TEFC محاسبه ی تراز توان صوت الکتروموتور نوع
Lw)A( = 20 Iog10 )hp( + 15 Iog10 )nr( + 13 hp < 5 hp 2( برای( 

برای محاسبه ی تراز توان الکتروموتور در فرکانس های مختلف از عامل تبدیل 
طبق جدول-2 استفاده شد:

Lw = Lw )A( + 1.7 )3(
برای تبدیل تراز توان صوت ش��بکه ی A ب��ه ترازهای توان صوت اکتاوباند، از 

عامل تصحیح جدول-2 استفاده شد:
Lw(octaveband) = Lw (A) -  CF2 )4(

برای محاس��به ی صدای ناشی از شیر کنترل از نمودارهای پیشنهادی شرکت 
سازنده استفاده گردید ]9-11[.

جهت مش��خص کردن تراز فشار صوتی که کارگر با آن مواجهست فاصله ی 2 
متری نزدیک به منابع پرس��روصدا را انتخاب کرده و محاسبات بر اساس این 

فاصله انجام شد. از روابط زیر جهت تبدیل تراز توان صوت به تراز فشار صوت 
در فاصله ی 2 متری استفاده گردید ]1،12[:

Lp)dB( = Lw -20Iog r -11 )5(
Lp= تراز فشار صوت )دسی بل(

r= فاصله از منبع )متر(
Lw= تراز توان منبع )دسی بل(

پس از محاسبه ی تراز فشار صوت برای منابع صداساز از فرمول جمع ترازهای 
فشار صوت برای هر سه منبع استفاده شد ]12و1[.

LpT)dB( =10 Iog10 (∑10 Lpi/10( )6(
LpT= تراز مجموع )کلی( فشار صوت )دسی بل(

Lpi= تراز فش��ار صوت هر منبع یا تراز فش��ار ص��وت در یک فرکانس خاص 

منبع )دسی بل(
پس از شناس��ایی منابع عمده ی تولید صوت و ش��ناخت نحوه ی توزیع صوت 
در واحد آب RO نتایج با اس��تانداردهای ACGIH مقایس��ه شده و در صورت 

 1   عامل تبدیل )CF1( برای تمامی فركانس های اكتاوباند پمپ

فركانس های اكتاوباند )هرتز(

800040002000100050025012563

17129688910CF1 ,dB

 2   عامل تبدیل )CF2( از شبکه ی وزنی A برای تمامی فركانس های 
اكتاوباند الکتروموتور

فركانس های اكتاوباند )هرتز(

اندازه ی موتور800040002000100050025012563

hp 450و باالتر221483371319

 1  واحد آب RO پتروشیمی فجر
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بیش��تر بودن از حد استاندارد، روش های مؤثر کنترل صدا، متناسب با محیط 
مورد نظر پیشنهاد می گردد ]13[.

2- نتایج بررسی
واح��د آب RO پتروش��یمی فجر وظیف��ه ی تأمین آب به روش اس��مز 

RO 3   نتایج اندازه گیری مقادیر تراز فشار صوت معادل در واحد آب 

ستگاه
ای

حداكثر تراز 
فشار صوت

حداقل تراز 
فشار صوت

تراز معادل 8
ساعته

اختالف تراز معادل 8
ساعته

با حد مجاز مواجهه
)A85 دسی بل(

ستگاه
ای

حداكثر تراز 
فشار صوت

حداقل تراز 
فشار صوت

تراز معادل 8
ساعته

اختالف تراز معادل 8
ساعته

با حد مجاز مواجهه
)A85 دسی بل(

189/188/589/14/12493/891/791/76/7

288/187/587/82/82595/894/594/59/5

387/686/987/22/22693/893/693/68/6

491/586/787/22/22795/193/393/38/3

590/788/389/64/62895/5959510

690/588/389/44/42997/4969611

791/590/190/65/63097/296/896/811/8

892/188/389/94/93197/9979712

988/388/388/33/33296/195/895/810/8

1088/388/388/33/33397/195/395/310/3

1192/190/891/56/53494/894/494/49/4

1292/290/891/56/53594/794/594/59/5

1393/491/792/87/83696/2969611

149591/292/67/63797/796/796/711/7

1592/589/690/95/93895/695/595/510/5

1692/689/590/65/63996/295/195/110/1

1792/489/290/35/34095/795/595/510/5

1892/589/290/75/74196/791/591/56/5

199390/891/96/94298/197/897/812/8

209390/891/56/54398/497/897/812/8

2192/889/6916449796/496/411/4

2292/889/6916459795/995/910/9

2391/389/890/85/8
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    RO 4   نتایج آنالیز فركانس صدا در واحد آب 

آنالیز فركانس

استاندارد
)Cدسی بل(

63125250500100200040008000
استاندارد

)Cدسی بل(

631252505001000200040008000

1039692888685858710396928886858587

   ایستگاه     ایستگاه

179/379/980/481/781/781/782/1732481/982/482/483/782/785/288/23/67

276/479/880/381/381/680/78171/72582/685/183/78584/788/590/579/9

372/878/880/38180/679/48069/62681/679/282/685/884/986/387/376/6

476/279/982/481/981/580/880/771/12779/680/984/184/284/287/387/875

580/580/0881/881/482/981/380/979288582/68485/884/689/589/178

678/481/581/7828282/58374/22985/382/783/785/586/698/392/180

782/681/481/282/583/783/784/776/23084/788/684/685/785/590/592/780/4

881/281/781/682/382/38181/772/93187/186/484/887/288/291/891/680/8

981/781/980/782/38281/382/172/13278/882/283/386/685/790/39078/9

1077/981/781/583/583/382/583/384/53385/582/783/685/385/388/388/777

1178/781/481/883/783/58384/677/13482/183/583/785/485/78987/977/1

1280/882/882/38682/685/385/9783582/383/684/986/786/888/387/477/9

1382/384/283/383/98485/685/878/23683/187/285/488/786/590/590/280/8

1480/581/383/18485/2868577/43785/887/885/486/685/991/691/282/4

1579/279/582/485/2838783/3743883/282/883/585/88782/188/778/8

1677/480/282/282/883/183/484/372/53979/983/584/48585/490/188/478/6

1782/284/782/382/582/383/583/273/54086/383/483/385/786/79189/678/8

1882/880/882/783/582/585/185/475/34183/38383/886/786/291/891/282/8

1985/781/181/181/883/584/686/375/24288/882/585/485/286/89392/382/3

2076/583/581/782/382/483/685/5734380/783/182/685/786/590/892/683/5

2177/18181/782/382/185/184/572/24485/58482/884/685/792/490/380/5

2280/383/581/384/683/484/385/673/54580/38283/284/584/790/788/178/8

2385/280/981/483/882/184/184/672/6

ایستگاهایستگاه
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معکوس برای مصارف صنعتی پتروشیمی های منطقه ی ویژه را بر عهده 
دارد. ه��ر بلوك RO ظرفیت 390 مترمكعب تولید آب اس��مز معکوس 
دارد ك��ه بعد از تولید آب RO با هدایت الكتريكي 60 ميكروزيمنس بر 
سانتی مترمكعب مقداری از آن جهت استفاده در برج هاي خنک کننده ی 
ش��رکت هاي دیگر منطقه ارسال مي گردد و قس��مت ديگري از آن نیز 
جهت تولید آب DM )دی یونیزه( اس��تفاده مي شود. به دلیل بازدیدهای 

روزان��ه، تعمیرات و تعویض فیلترهای غش��ایی ک��ه باید در محل انجام 
گ��ردد، گاهی میزان مواجهه ی نفرات با ص��دا به بیش از حدود توصیه 
ش��ده می رس��د. از مهم ترین منابع آلودگی صوتی این واحد می توان به 
انواع پمپ های سانتریفیوژی دو مرحله ای افقی، الکتروموتورها، حرکت 
سیال در سیستم و لوله ها اشاره کرد ]7[. واحد آب RO در ساختمانی 
با جنس آجر قرار گرفته که س��قف آن از س��اندویچ پانل با ورق فلزی 
0/7 میلی متر پوشیده شده است. سقف آن شیروانی است که ارتفاعش 
در مرکز به 12/2 متر می رس��د. دیواره های س��وله نیز از سقف تا حدود 
6 متر در زیر آن با ورقه ی فلزی پوش��یده ش��ده است. وجود تجهیزات 
و س��اختارهای فلزی در محیط سربسته می تواند دلیلی بر تشدید صدا 
باشد. طبق جدول-3 که مقادیر اندازه گیری شده ی صدا در 45 ایستگاه 
را نشان می دهد تمامی ایستگاه ها در محدوده ی خطر قرار دارند )بیشتر 
از 85 دس��ی بل( و در ایس��تگاه-43، حداکثر تراز فشار صوت به 98/4 
دس��ی بل نیز رسیده است. در همین ایس��تگاه نیز بیشترین میزان تراز 
فش��ار صوت معادل 97/8 دسی بل اس��ت. به دلیل نوسانات نرخ ورودی 
به هر بلوک که توس��ط شیر کنترل تأمین می شود، تراز فشار صوت در 
بلوک های A تا M یکنواخت نبوده و متغیر با زمان است. مثاًل در زمان 
اندازه گی��ری طبق داده ه��ای اتاق کنترل واحد آب از س��اعت 8:41 تا 
10:57 میزان نرخ در یکی از بلوک ها، از 391/9 به 398/3 کاهش یافت 
ک��ه این امر نیز بر میزان صدای تولیدی تأثیر خواهد داش��ت. جدول-
 RO در 45 ایس��تگاه در واحد آب C 4 آنالی��ز فرکانس��ی در ش��بکه ی

 5   محاسبات مربوط به تراز توان صوت پمپ سانتریفیوژی 
دومرحله ای و تراز توان صوت الکتروموتور

تراز توان صوت پمپ سانتریفیوژی 
تراز توان صوت الکتروموتوردو مرحله ای

تراز توان صوت در شبکه ی A )دسی بل(122توان پمپ)بر حسب كیلووات(516

  تراز توان صوت اكتاوباند )دسی بل(123/7توان پمپ)بر حسب اسب بخار(691/956

  تراز توان63 هرتز )دسی بل(103تراز توان پمپ )دسی بل(126/4

  تراز توان125هرتز)دسی بل(109تراز توان63 هرتز )دسی بل(116/4

  تراز توان250هرتز)دسی بل(115تراز توان125هرتز)دسی بل(114/4

  تراز توان500هرتز)دسی بل(119تراز توان250هرتز)دسی بل(117/4

  تراز توان1000هرتز)دسی بل(119تراز توان500هرتز)دسی بل(118/4

  تراز توان2000هرتز )دسی بل(114تراز توان1000هرتز)دسی بل(120/4

  تراز توان4000هرتز )دسی بل(108تراز توان2000هرتز )دسی بل(117/4

  تراز توان8000 هرتز)دسی بل(100تراز توان4000هرتز )دسی بل(114/4

تراز توان صوت در شبکه ی A )دسی بل(122تراز توان8000هرتز)دسی بل(109/4 

 2   آنالیز فركانسی در ایستگاه های بیشتر از حد استاندارد )500، 1000، 2000 و 4000 هرتز(
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را نش��ان می دهد ش��کل-2 نیز نمودارهای مربوط به فرکانس هایی که 
مقادیر بیش��تر از حد استاندارد در آنها وجود داشت را به تصویر کشیده 
است. شکل-3 نحوه ی توزیع تراز معادل 8 ساعته و فرکانس های 500، 
1000، 2000 و 4000هرتز که بیش��تر از حد اس��تاندارد توصیه شده 
ACGIH بودند را نش��ان می دهد. در این نقشه های ایزوسونیک که در 

 RO رس��م گردیده اند موقعیت پمپ ها، بلوک های  Arc GIS 10نرم افزار
و خاموش و روشن بودن دستگاه ها مشخص است. نیمه ی شمالی واحد 
به دلیل روش��ن بودن تعداد بیش��تری از پمپ ها و همچنین نرخ بیشتر 

پمپ ها مقادیر بیشتری را به خود اختصاص داده است.

3- محاسبه ی تراز توان صوت منابع
3-1- تراز توان صوت پمپ سانتریفیوژی و الكتروموتور و آنالیز فرکانسی آن

طب��ق قان��ون جمع لگاریتمی، تراز فش��ار صوت ناش��ی از س��ه منبع، حدود 
111دسی بل در فاصله ی 2 متری بین پمپ و الکتروموتور و شیر کنترل است.

4- نتایج تحقیق
 ACGIH با توجه به نتایج اندازه گیری ها و مقایس��ه ی آن با اس��تاندارد
می ت��وان گف��ت که واح��د آب RO جزء نقاط بحران��ی از نظر آلودگی 

صوتی طبقه بندی می ش��ود. آنالیز فرکانس��ی نشان می دهد که در این 
واح��د فرکانس 4000 هرتز )فرکانس صدای صنعتی و مؤثر در کاهش 
ش��نوایی( در اکثر ایستگاه های نیمه ی ش��مالی از حد استاندارد باالتر 
اس��ت. کارکنان واحده��ای بهره برداری و تعمی��رات در صورت حضور 
مداوم در این ساختمان مستعد ابتال به افت شنوایی و عوارض جسمی 
دیگر ناشی از سر و صدا هستند. نقشه های صوتی GIS نشان می دهند 
که بلوک های RO به خصوص در نیمه ی ش��مالی س��اختمان که اکثر 
پمپ ها روش��ن هس��تند آلودگی صوتی بیشتری دارد و انتشار و توزیع 
صوت از قانون عکس مجذور فاصله پیروی نمی کند ]14و12[. در واقع 
با دور ش��دن از منبع انتظار می رود تراز فش��ار ص��وت کاهش یابد اما 
به دلیل وجود س��طوح منعکس کننده مانند ساختارهای فلزی، خطوط 
لوله و دیواره های آجری این واحد به محیطی پر انعکاس تبدیل ش��ده 

است.
محاس��بات تراز توان صوت نش��ان می دهد که منابع عمده ی تولید صوت 
عبارتند از پمپ های س��انتریفیوژی دومرحله ای فشار باال، الکتروموتورها 
و ش��یر کنترل های نوع Rotary که در مس��یر جری��ان آب قرار گرفته اند. 
همان گونه که در جدول-5 مش��خص اس��ت پمپ های فشار باال هر کدام 
تراز توان صوتی حدود 126/4 دس��ی بل و الکتروموتورها تراز توان صوت 
123/7 دسی بل تولید می کنند. اثر توأم یک پمپ و الکتروموتور، تراز توان 
صوتی حدود 128/26 دسی بل ایجاد می کند. طبق قانون جمع لگاریتمی، 
تراز فش��ار صوت ناش��ی از سه منبع، حدود 111دس��ی بل در فاصله ی 2 
متری بین پمپ و الکتروموتور و ش��یر کنترل اس��ت. یکی دیگر از عوامل 
تولیدکننده ی صوت، خطوط لوله ی جریان پائین دس��ت است که به علت 
ضخام��ت کم آن به صورت لرزش و ارتعاش به محیط منتش��ر می ش��ود. 
با توجه به صدای بس��یار زیاد تولید ش��ده توس��ط پمپ و الکتروموتور و 
همچنین خطوط انتقال آب از پمپ به س��مت شیر کنترل به نظر می رسد 

مؤثرترین روش کنترل صدا، کنترل در منبع باشد.

نتیجه گیری
پهنه بن��دی صوت در واحد آب   نش��ان می دهد که ای��ن واحد با وجود منابع 
متعدد صدا و س��طوح منعکس کننده ی بس��یار، جزء محیط های سربس��ته ی 
پ��ر انعکاس محس��وب می گردد. مناب��ع عمده ی تولید صوت ک��ه باید جهت 
ارائه ی راهکار کنترلی مدنظر قرار گیرند عبارتند از: پمپ های س��انتریفیوژی 

.Rotary دومرحله ای، الکتروموتورها، شیرکنترل های نوع
یافته ه��ا نش��ان می ده��د ک��ه پمپ ه��ای س��انتریفیوژی دومرحل��ه ای، 
الکتروموتورها، شیرکنترل های نوع Rotary منابع عمده ی صوت در واحد 
آب RO پتروش��یمی فجر هس��تند که با نتایج تحقیقات مش��ابهی که در 

 6   محاسبات مربوط به تراز فشار صوت شیر كنترل

حداقلنرمالحداكثرمتغیر

825/8/ 24/825)كیلوگرم فوت /سانتی متر مربع( )P1(فشار باالدست شیر كنترل

24/2624/2617/13فشار پایین دست شیر كنترل)P2( كیلوگرم فوت /سانتی متر مربع

0/541/548/67اختالف فشار)P∆( )كیلوگرم فوت /سانتی متر مربع(

202020دمای آب ) درجه ی سانتی گراد(

0/02340/02340/0234فشار بخار اشباع)كیلوگرم فوت /سانتی متر مربع(

 Cv 828490207ضریب جریان

101010اندازه ی شیر )اینچ(

101010اندازه ی لوله در پایین دست جریان)اینچ(

404040ضخامت لوله

475465صدای ناشی از اختالف فشار

272724صدای ناشی از جریان در باالدست )دسی بل(

8-8-7-صدای ناشی از جریان در پایین دست )دسی بل(

K 0/020/060/33 كاویتاسیون

صدای مربوط به نوع شیر كنترل، خصوصیات جریان و پدیده ی 
كاویتاسیون

000

000میزان كاهش صدا توسط ضخامت لوله در پایین دست جریان

677381تراز فشار صوت )دسی بل(
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صنایع نفت و پتروشیمی انجام شده مطابقت دارد ]7-3[. با توجه به تراز 
بس��یار باالی فش��ار صوت در این واحد و نتایج تحقیق مش��ابه نصیری و 
همکارانش که واحد RO را در اولویت اقدام کنترلی قرار داده بودند به نظر 
می رس��د کنترل مهندس��ی جهت کاهش صدا در منبع نس��بت به سایر 

روش ه��ا ارجحی��ت بیش��تری دارد. جه��ت کاهش صدا ب��ه کمتر از حد 
اس��تاندارد اقدامات��ی نظیر طراحی محفظ��ه )enclosure( ب��رای پمپ و 
الکتروموتور و ش��یر کنترل، عایق کاری خطوط لوله ی جریان آب از پمپ 

به شیر کنترل توصیه می گردد.

 3   الف( پهنه بندی فركانس 1000 هرتز ب( پهنه بندی فركانس 500 هرتز ج( تراز معادل 8 ساعته د( پهنه بندی فركانس 2000 هرتز ه( پهنه بندی فركانس 4000 هرتز
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