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 :چكيده

در فاز اول پروژه پس از بازديد از مجتمع صنعتي و معدني گل گهر و کارخانجات موجود در مجتمع و گردآوری اطالعات مورد 

ز جهت اندازه گيری های نياز در مورد موقعيت محلي و مشخصات تجهيزات اصلي و تجهيزات آالينده، تجهيزات مورد نيا

( در محل کارخانه 5995دی  51دی لغايت 9روز ) 6ميداني سطح نويز به محل مجتمع انتقال و تستهای ميداني در مدت 

های سنجش نويز با دو مجموعه مجزا شامل سنجش مقدار مطلق نويز و آناليزور های مجتمع انجام پذيرفت. مجموعه تست

کارخانه های مختلف مجتمع به انجام رسيد و نقشه صوتي مربوط به نقاط مختلف کارخانه فرکانسي نويز در کليه طبقات 

بدست آمده است. نحوه سنجش نويز، نقاط اندازه گيری و در نهايت داده های خروجي سنجشها به اختصار ارائه شده است. 

از تراز نويز در ساعات مختلف و در همچنين مجموعه ای از استانداردهای مربوط به کشورهای مختلف در مورد مقدار مج

 محيط های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.

به بررسي راهكارهای عمومي کنترل و کاهش تراز صوت پرداخته شده است. در بخش بعدی انواع منابع نويز از جمله  در ادامه

ه تراز نويز در فرکانس مرکزی باند اکتاو پرداخته و .... و محاسب Ball Millموتورهای الكتريكي، پمپ ها، کمپرسورها، فن ها، 

شده است. همچنين وضعيت موجود کارخانه در محل های مختلف با توجه به منابع نويز معرفي شده و راهكارهای کنترلي 

ي مربوط به هر بخش، مورد بحث قرار گرفته است و آناليز فني اقتصادی و مهندسي ارزش راهكارهای اجرايي در شرکت صنعت

و معدني گل گهر سيرجان مورد بحث ارائه شده است. در بخش نهايي اين گزارش پيشنهاد اجرايي طرح های مختلف در قالب 

 فازهای سه گانه )فاز پايلوت، فاز اول و فاز نهايي( ارائه گرديده است.

 :نتايچ

 باشد.به شرح زير مي براساس اندازه گيريهای انجام شده آالينده های اصلي صوتي غالب و مشخصات آنها

 فرکانس غالب تراز صوت تجهيزات

 dB 500Hz 99 فن های اطراف کارخانه تغليظ-5

 92dB 500 Hz فن های اطراف کارخانه گندله سازی-2
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 Ball Mill 104 dB 1000 Hzآسياب های -9

 dB 1000 Hz 100 درام فيلترهای کارخانه تغليظ و هماتيت -4

 dB 1500 Hz 103 در محل کوره کارخانه گندله سازی لوله های انتقال گاز -1

 dB 500 Hz 98 سنگ شكن -6

 dB 1000 Hz 93 موتورخانه کارخانه ميكس -7

با توجه به وجود راهكارهای متعدد موجود در مبحث کنترل آلودگي صوتي، راهكارهای ارائه شده و کاربردی در شرکت صنعتي 

. همچنين در جدول زير ميزان اثر بخشي هر طرح، قابليت تهيه و ساخت در داخل، و معدني گل گهر به شرح زير مي باشد

 و هزينه تقريبي هر طرح بيان شده است. (dB)حداکثر ميزلن کاهش تراز نويز 

 طرح dB $/dBحداکثر ميزان کاهش  قابليت تهيه و ساخت در داخل ميزان اثر بخشي

B 
  

 عايق های پرده ای 600-800 15-20

A 
  

 اتاقک آکوستيک 2500-3500 20-25

A - 15-20 1200-1500 سايلنسر 

B 
  

 عايق بندی لوله ها 400-800 10-15

A 
  

 Ball Millعايق بندی خارجي  700-1100 12-16

C 
  

 Ball Millالينرهای الستيكي داخل  1000-1300 10-14

A 
  

 پوشش های الستيكي ضد صوت و ضد سايش 900-1100 15-18

C 
  

 عايق های ديواری ضدصوت 500-700 10-15

A 
  

 کفپوش های عايق صوت 600-800 15-20

 

 

 


