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کنترل آلودگی صوتی پمپ آب با استفاده از پردههای آکوستیک طراحی شده در یک
علی صفری واریانی ،1سعید احمدی* ،2سجاد زارع ،3ویدا زراوشانی ،4معصومه قربانی
تاریخ دریافت55/12/13 :

ده5

تاریخ ویرایش56/10/27 :

تاریخ پذیرش56/11/25 :

چکیده
زمینه و هدف :استفاده از پمپ آب در ساختمان های مسکونی جهت تأمین فشار آب موردنیاز ،با ایجاد آلودگی صوتی و آزار ساکنین همراه است .لذا هدف مطالعهه
حاضر ،کنترل آلودگی صوتی پمپ آب با استفاده از پردههای آکوستیک طراحی شده در یک ساختمان مسکونی شهر قزوین میباشد.
روش بررسی :متوسط تراز فشار صوت قبل و بعد از مداخله کنترلی در اطراف منبع صوت با استناد بهه اسهتاندارد  Iso 9612و بها اسهتفاده از تهراز سهنا صهدا
( )Cassella Cell-450اندازه گیری شد .آنالیز فرکانس در پهنای یک اکتاوباند و در شبکه  Aصورت گرفت .مشخصه های آکوستیکی پهرده ههای آکوسهتیک
(ضخامت ،جنس و ابعاد) بر اساس افت انتقال صدای مورد نیاز در فرکانس غالب تعیین شد .دبی حجمی هوای موردنیاز به منظور تنزل دما تا  40درجه سانتیگراد در
داخل محصورکننده برای حفظ شرایط دمایی مطلوب عملکرد پمپ با استفاده از قانون بقاء انرژی و جرم محاسبه شد .دمهای داخهل محفظهه بها دماسهنا جیهوهای
اندازهگیری گردید.
یافتهها :متوسط تراز فشار صوت قبل و بعد از کنترل در اطراف پمپ به ترتیب 67 dBAو  46 dBAاندازهگیری شد .میزان افت الحاقی مهورد نیهاز در فرکهانس
غالب ( 2000هرتز) جهت انطباق با استاندارد صدا در ساختمان های مسکونی  26دسی بل در نظر گرفته شد و براساس آن دانسیته سطحی مورد نیاز بهرای سهاخت
پرده های آکوستیک محاسبه شد .متوسط تراز فشار صوت اندازه گیری شده پس از کنترل ( )46dBAبامیزان پیش بینی شده برای آن از طریق محاسبات ریاضهی
( )47dBAتفاوت معنیداری نداشت .دبی حجمی هوای مورد نیاز جهت حفظ دمای  40درجه سانتیگراد در داخل محفظه 1/2 ،مترمکعب بهر دقیقهه محاسهبه شهد.
دما در داخل محفظه  33درجه سانتیگراد اندازه گیری شد.
نتیجهگیری :کنترل آلودگی صوتی با استفاده از پردههای آکوستیک با هزینه و وزن کمتر ،سرعت نصب و درزگیری باالتر میتواند بههعنهوان یکهی از روشههای
مناسب در محصورسازی منابع صوتی در نظر گرفته شود.
کلیدواژهها :آلودگی صوتی ،پمپ آب ،پردههای آکوستیک ،کنترل صدا.

مقدمه
رشد سهریع جمعیهت در کنهار توسهعه شهرنشهینی و
پیشرفت علوم و صنایع مختلف عالوه بر فراهم نمودن
رفاه و آسایش عمومی برای انسانها مشکالتی نیز بهه
همراه آورده است که ازجمله آنها میتوان به آلهودگی
صوتی اشاره کرد و امروزه خیل عظیمی از افراد چه در
محیط کار و چه در محل زندگی از آزار ناشی از آن در
مخاطرهانهد .موضهوع آلهودگی صهدای شههر در اک هر
کشورها بهعنوان یک مشهکل فراگیهر و بلکهه جههانی
مطرح میباشد و معیهاری مههم بهرای تعیهین کیفیهت
زندگی در شهرها محسوب میشود که رفاه اجتماعی را

تحت تأثیر قهرار مهیدههد .تحریهکپهذیری ،سهردرد،
خستگی ،مشکل در تمرکهز ،احسهاس فشهار در سهر و
پلکها ،اختالل خواب و روانپریشی ازجمله اثرات غیر
شنیداری مواجهه با صدا هستند ،بنابراین نکته مهمهی
کهه عههالوه بهر اثههرات فیزیکههی و جسهمی صههدا بایههد
موردتوجه قرار گیرد اثرات روانی ناشی از آن میباشهد
[.]3-1
از منابع آلودگی صوتی در ساختمانهای مسکونی به
تجهیزاتههی ماننههد وسههایل برقههی خههانگی ،موتورهههای
الکتریکی ،حرکت آسانسورها و...میتهوان اشهاره نمهود
[ .]4پمپ و الکتروموتور از اجزاء اصلی سیسهتم تهأمین

_____________________________________________________________________________________________________
 -1دانشیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) استادیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایرانsaeidahmad@gmail.com .
 -3استادیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشکاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 -4استادیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران.
 -5دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفهای ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران.
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ساختمان مسکونی شهر قزوین

کنترل آلودگی صوتی پمپ آب با استفاده از پردههای آکوستیک...

دو ماهنامه

و الیاف پایه معدنی هستند [ .]6پردههای آکوستیک به
دلیل برخورداری از ویژگی هایی نظیر اثربخشی خوب،
وزن سبک ،ماندگاری و مقاومت محیطی زیاد ،تنوع در
ضخامت با توجه به میزان صدا ،قابلیت تطبیقپذیری با
شرایط منابع صوتی ،نصهب آسهان و قیمهت از کهاربرد
باالیی در فرایند عایق سازی صوتی برخهوردار هسهتند
[.]11
 Ismailو همکاران از الیهاف طبیعهی بهرای سهاخت
پردههای آکوستیک استفاده کردند .پردههای آکوستیک
مورداستفاده در این مطالعه فقهط شهامل مهواد جهاذب
صوت و ترکیبی از الیاف طبیعی و فوم پلی اورتان بود.
محصورسازی منابع صهوتی بها اسهتفاده از پهردهههای
آکوستیک حاوی الیاف طبیعی نقش مؤثری در کاهش
صدا داشت [ Grashof .]12بهمنظهور کنتهرل صهدای
ناشههی از پمههپهههای سههانتریفیوژی در یههک مجتمههع
پتروشیمی طراحی محفظه جزئی را بهعنوان روش برتر
پیشنهاد داد [ .]13دپارتمان ایمنی و بهداشت انگلستان
از نوارهای پالستیکی از جنس پلهی وینیهل کلرایهد در
اطراف یک دسهتگاه پهرس ضهربهای بهرای محصهور
سازی استفاده کرد [.]14
مطابق استانداردهای سازمان حفاظت از محیطزیست
ایهران ،حهد مجهاز تهراز معهادل فشهار صهوت (dB A
 )Leq30برای منطقه مسکونی از  7صبح تها  10شهب
 55دسیبهل و از  10شهب تها  7صهبح  45دسهیبهل
میباشد [ .]15با توجه به این استاندارد و نیهز شهکایت
ساکنین آپارتمان از صدای تولید شده توسط پمپ آب،
این مطالعه با هدف کنترل صدای پمپ آب با پردههای
آکوستیک به روش محصورسازی کلی و برآورد میهزان
اثربخشی این مداخله در کاهش صدا در یک آپارتمهان
مسکونی شهر قزوین انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه در طی سه مرحله شامل اندازه گیهری و
آنالیز صدای پمپ آب ،طراحی ،ساخت و نصب محفظه
آکوستیک با استفاده از پردههای آکوستیک و در پایهان
محاسبات سیستم تهویه مورد نیاز محفظهه آکوسهتیک
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فشار آب در ساختمانهایی هستند که با مشکل کاهش
فشار آب مواجه هستند .صدای منتشره از پمپها ناشی
از عملیات هیدرولیکی و مکانیکی مهیباشهد .از منهابع
اصلی ایجاد صدا د ر پمپها و الکتروموتور آن میتوان
به پدیده حفره سازی ،نوسهانات فشهار سهیال ،برخهورد
سطوح سخت با یکدیگر ،عدم توازن دینامیکی روتهور،
فن خنککننده و عدم توازن شفت اشاره کرد [.]4 ، 3
اگرچه کنترل صدا در منبع بهعنوان یکی از بهترین و
کمهزینهترین روشهای کنترل صهدا در نظهر گرفتهه
میشود ولی بها توجهه بهه اینکهه ایجهاد اصهالحات و
تغییرات اساسهی در عملکهرد و طراحهی دسهتگاهههای
صدادار بهسختی قابل انجام است ،بنابراین روشههای
کنترل صدا در مسیر و دریافتکننده میتوانند بهعنوان
جایگزین مناسبی در نظر گرفته شوند [.]7-5
سازمان حفاظت از محیطزیست هنه کنه بهرای
کنتههرل صههدای ناشههی از پمههپه ها روشهههایی نظیههر
محصورسازی کلی و جزئی ،استفاده از موانهع صهوتی،
تعویض بلبرین ها ،استفاده از ایزوالتورها و لولهههای
قابلانعطاف را پیشنهاد داده است [.]3
محصورکنندههای صهوتی در شهرایطی کهه کهاهش
صههدایی بیشههتر از  10دسههیبههل نیههاز اسههت یکههی از
عملیترین روشهای کنترل صدا میباشد ،اگرچه کهه
هزینه اولیه ساخت آن بهعنوان یکی از معایب اسهتفاده
از این روش ذکرشده اسهت .افهت انتقهال مهواد عهایق
صوت ،سیستم تهویهه ،نصهب پنجهره و دسترسهی بهه
دستگاه ازجمله پارامترهای مهورد توجهه در طراحهی و
سههاخت محصههورکنندههههای آکوسههتیک اسههت [.]7 ،4
ازجملههه مههوادی کههه در محصورسههازی منههابع صههوتی
استفاده شده میتوان به ورقهای آهن با ضخامتهای
مختلف ،چوب نئوپان ،پشم سهن  ،پشهمشیشهه ،فهوم
پلیاورتان و ورق پانچ اشاره نمود [ 5، 3و.]10
پردههای آکوستیک ترکیبی از عایقها و جاذبههای
صوتی هستند که با هدف کنترل صدای ناشی از انهواع
منههابع صههوتی صههنعتی و زیسههت محیطههی اسههتفاده
میشوند .عایقها و جاذبهای صوتی مورد استفاده در
پردههای آکوستیک عمدتأ از مواد الستیکی ،پالستیکی

127

123

علی صفری واریانی و همکاران

 :Msدانسیته سطحی (کیلوگرم بر مترمربع)
 :fcفرکانس بحرانی (هرتز)

با توجه به ابعاد موردنظر برای محصورسهازی پمهپ،
سرعت صوت و فرکانس صدا( فرمول )2از محاسهبات
مربوط به محفظه های بزرگ برای برآورد کاهش تراز
فشار صوت استفاده شد [.]7،4
دو ماهنامه

= حجم هوای داخل محفظه (مترمکعب)
=فرکانس موردنظر (هرتز)
 =Cسرعت صوت داخل محفظه (متر بر ثانیه)

با توجه به دانسیته سهطحی موردنیهاز بهرای کنتهرل
صدای پمپ ،ضخامت عایق صوتی(الستیک) کهه در
بخش مرکزی پرده قرار میگیرد تعیین گردید .در ادامه
بهمنظور کاهش انعکاسههای داخهل محفظهه جهاذب
صوتی با ضخامت برابر یکدهم طهولمهو فرکهانس
طراحی (فرکانس غالب) تعیین شد .سپس با استفاده از
ضریب افت انتقال و ضریب جذب جاذب صهوتی بکهار
گرفتهشده و در نظر گرفتن دریچهههای ورود و خهرو
هوا و ابعاد محفظه ،میزان افت الحهاقی در فاصهله 40
سانتیمتری از منبع صهوت بها اسهتفاده از فرمهول ()3
محاسبه گردید [.]7،3
فرمول ()3
= میزان افت
الحاقی(دسیبل)
= ضریب جذب
= مساحت دیواره (مترمربع)
= ضریب افت انتقال

پردههای آکوستیکی که بهعنهوان دیهواره اصهلی در
محصورسازی منبع صوت در نظر گرفته شد متشکل از
الیههای جاذب و عایق صوتی میباشد .بها توجهه بهه
الیههای در نظر گرفته شده در پرده ههای آکوسهتیک
که بهترتیب از خار به داخهل شهامل :پارچهه برزنهت،
پشم سن  ،السهتیک ،پشهم سهن و پارچهه برزنهت
است ،مراحل برشکاری و دوخت پردهههای آکوسهتیک
توسط یک خیاط صنعتی انجام شهد .درزگیهری محهل
عبور لوله ها و اتصاالت عبور داده شده از پهردههها بها
استفاده از چسب های پلی اورتان صورت گرفت .پهس
از نصههب پههرده هههای آکوسههتیک ،انههدازهگیههری صههدا
بهمنظور بررسی عملکرد محفظه آکوستیک انجام شد.
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به شرح زیر انجام گردید:
 -1اندازهگیری و آنالیز فرکهانس صهدای پمهپ آب:
انههدازه گیههری صههدا بهها اسههتفاده از یههک صداسههنا
( )Cassella Cell 450 Type2,UKو برطبهههق
استاندارد Iso 9612انجام گردید و برای کالیبراسهیون
صداسنا از کالیبراتور مدل  Cell-110/2استفاده شهد
[ .]16سرعت پاسخ صدا سنا در شبکه  Slowو شبکه
توزین فرکانسی  Aتنظیم گردید .تراز معادل پنادقیقه
ای در  4نقطه به فاصله  40سانتیمتر از پمهپ انهدازه
گیری و متوسط تراز فشار صوت پمپ به روش حسابی
محاسبه گردید .آنالیز فرکانسی صدا در فرکانس ههای
یک اوکتاوباند و در شبکه تهوزین فرکهانس  Aانجهام
شد.
 -2طراحی ،ساخت و نصب محفظهه آکوسهتیک :بها
استفاده از اطالعات بدست آمهده از آنهالیز تهراز فشهار
صوت ،فرکانس غالب صدای پمپ تعیین گردید .سپس
بر اساس اسهتاندارد صهدای سهازمان حفاظهت محهیط
زیست ایران در ساختمان های مسکونی ( 45دسیبهل
در شب و  55دسهیبهل در روز) میهزان افهت الحهاقی
موردنیاز مشخص شد .میزان افت الحهاقی مهورد نیهاز
برای کنتهرل صهدا در فرکهانس غالهب ( 2000هرتهز)
جهت مطابقت با استاندارد مجاز سازمان محیطزیسهت
 26دسیبل در نظر گرفته شد و بر اساس آن دانسهیته
سطحی مورد نیاز برای عایق اصلی مهورد اسهتفاده در
ساخت پرده آکوستیک با توجه به میزان افت الحاقی و
قانون جرم محاسبه گردیهد .فرکهانس بحرانهی عهایق
اصلی مورد اسهتفاده در پهرده آکوستیک(السهتیک) بها
استفاده از فرمول( )1تعیین شد [.]4
فرمول ()1

فرمول ()2

کنترل آلودگی صوتی پمپ آب با استفاده از پردههای آکوستیک...

 :ρدانسیته هوا (کیلوگرم بر مترمکعب)
 :∆Tاختالف دمای داخل و خار محفظه (درجه سانتیگراد)
 :Vدبی حجمی موردنیاز (فوت مکعب بر دقیقه)
 : Hتوان الکتریکی پمپ (وات)
 : Cpظرفیت گرمایی ویژه هوا (مترمربع بهر مجهذور ثانیهه و
درجه سانتیگراد)

جدول  -1تراز معادل فشار صوت در چهار نقطه اطراف پمهپ قبهل و بعهد از
محصورسازی
بعد از
قبل از
ایستگاه اندازهگیری
محصورسازی
محصورسازی
46
67
1
47
64
2
47
63
3
46
66
4
46
67
متوسط تراز فشار صوت() dBA

.)1
با توجه به ضرایب جذب ماده جاذب و ضهریب افهت
انتقههال عههایق مورداسههتفاده در بخههش مرکههزی پههرده
آکوستیک (الستیک) میزان افت الحاقی در هریهک از

بعد از نصب محصورکننده آکوستیک ،سنجش دمای
هوای داخل محفظه با استفاده از یک دماسهنا الکلهی
انجام شد.
یافتهها
تراز معادل فشار صوت اندازه گیری شده قبل و بعهد
از محصورسازی در  4نقطه در اطراف پمپ در جهدول
شماره  1نشان داده شده است .متوسط تراز فشار صوت
در اطههراف پمههپ آب قبههل از محصورسههازی67dBA
اندازه گیری شد(جدول  .)1نتایا آنالیز فرکانس صدای
پمپ آب نشان داد که بیشترین تهراز فشهار صهوت در
فرکانس  2000هرتز و برابر با  71 dBAاست (جدول
 .)2دانسیته سطحی الستیک مورد اسهتفاده در بخهش
مرکزی پردههای آکوستیک 5/1کیلوگرم بهر مترمربهع
محاسبه شد .فرکانس بحرانی عهایق السهتیکی مهورد
استفاده در پرده آکوسهتیک بها در نظهر گهرفتن مقهدار
 ،Msfcکه برابر بها  36500 Hz-Kg/m2بهود7235 ،
هرتز محاسبه شد که بزرگتر از فرکانس طراحی بهود
[ .]4ابعاد در نظر گرفتههشهده بهرای سهاخت محفظهه
آکوستیک ( )40× 50× 55سانتیمتر مکعب بود (شکل
دو ماهنامه

(الف)

(ب)
شکل ( -1الف) قبل از محصورسازی (ب) بعد از محصورسازی
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 - 3محاسبات تهویه داخل محفظه آکوستیک:
با توجه به توان الکتریکهی الکتروموتهور پمهپ آب و
اسههتاندارد دمههایی بههرای حفههظ عملکههرد مطلههوب
الکتروموتور(کمتر از  40درجه سانتیگراد) و نیز با توجه
به دمای اندازه گیری شده در مکان قرارگیهری پمهپ،
دبی حجمی مهورد نیهاز جههت کهاهش دمهای داخهل
محفظه محاسبه گردید(فرمول .]7[ )4
فرمول ()4

125

130

علی صفری واریانی و همکاران

فرکانس(هرتز)

جدول  -2متوسط تراز فشار صوت قبل و بعد از کنترل در فرکانسهای اوکتاوباند در اطراف پمپ آب
3000
4000
2000
1000
500
250 125

فرکانسهای اکتاو محاسبه شد و در ادامهه تهراز فشهار
صوت پهیشبینهیشهده بعهد از کنتهرل بها پهردهههای
آکوستیک طراحیشهده 47 ،دسهیبهل بهرآورد گردیهد
(جدول  .)2متوسط حسابی تراز فشار صهوت در چههار
نقطه در اطراف منبع صوت بعد از کنترل با اسهتفاده از
پردههای آکوستیک نیز  46دسیبل اندازهگیهری شهد.
(جدول  .)1میزان صدای انهدازه گیهری شهده پهس از
کنترل ،با لحاظ کردن صدای فن دمنهده نصهب شهده
برروی محصور کننده بود.
با توجه به اینکه دمهش ههوای محیطهی بهه داخهل
محفظه میتواند با تالطم جریان بیشتر همراه باشهد از
یک فن دمنده  12ولت با ابعاد 12 ×12برای دمش هوا
به داخل محفظه استفاده شد (شکل  .)3دبی مورد نیهاز
برای حفظ دمهای داخهل محفظهه در محهدوده بهینهه
(کمتر از  40درجه سانتیگراد)  1/2مترمکعب بر دقیقه
محاسبه شد .پس از نصب یک فن دمنده ،دمای هوا در
بخش داخلی محفظه آکوستیک 33 ،درجه سانتیگهراد
اندازهگیری شد.

شکل  -3نمای داخلی محفظه آکوستیک به همراه محهل نصهب سیسهتم
تهویه

دو ماهنامه

50
16
34
33

67
37
47
46

بحث و نتیجهگیری
شکایت و ناراحتی ساکنین مجتمع مسکونی به علت
آلودگی صوتی پمپ آب مستقر در طبقه همکف زمینه
الزم برای کنترل صدای ناشی از این پمهپ را فهراهم
کرد .میانگین تراز فشار صوت انهدازهگیهری شهده (67
دسیبل) در اطراف پمهپ آب ،بهاالتر از حهدود مجهاز
مناطق مسکونی تعیینشده توسهط اسهتاندارد سهازمان
محیطزیست کشور بود [.]15
بهمنظور انتخاب و اجهرای روشههای کنتهرل صهدا
الزم است تمام موارد فنی و اقتصادی را در نظر گرفت.
با توجه به هزینههای بسیار سنگین روشهای کنتهرل
صدا ،استفاده از روش های کم هزینه و پربازده از نظر
اقتصادی به صرفه است .چنانچهه بها اسهتفاده از روش
های کم هزینه تر ،تراز فشار صوت بهه میهزان آسهتانه
مجاز کاهش داده شود نیهازی بهه هزینهه ههای زیهاد
نمیباشد [ .]17در همین راستا برای اجرای این طهرح
تحقیقاتی از پردههای آکوستیک بهرای محصورسهازی
پمپ آب استفاده شد.
استفاده از السهتیک در هسهته مرکهزی پهرده ههای
آکوستیک طراحی شده باعث گردید تا وزن پرده ههای
آکوستیک در مقایسه با سایر عایق های مورد اسهتفاده
در صنعت نظیر ورق های فلزی کاهش یابد .پردههای
آکوستیک در مقایسه با پانلهای فلزی که متشهکل از
ورق سیاه ،پشم سن تختهای و ورق پانچ مهیباشهند
بسیار سبکتر هستند .وزن هر مترمربهع از پهردهههای
آکوسههتیک مورداسههتفاده در ایههن طههرح در حههدود 7
کیلوگرم بود .درحالیکه وزن پانلهای فلزی در حهدود
 23کیلوگرم میباشد [ .]3وزن کم پردههای آکوستیک
باعث میشود تا عملیات نصب و بهرهبرداری از آنهها
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میانگین صدا قبل از کنترل در  4نقطه
افت الحاقی محاسبه شده
تراز فشار صوت پیشبینیشده بعد از محصورسازی
تراز فشار صوت اندازهگیری شده بعد از
محصورسازی

33
4
36
35

44
5
35
36

66
33
43
41

71
30
33
42

60
33
36
33

66/70
34
26
47/3

جمع تراز فشار صوت

کنترل آلودگی صوتی پمپ آب با استفاده از پردههای آکوستیک...

دو ماهنامه

از ورق های آهن میباشد .در مطالعهات قبلهی میهزان
کاهش صدا در محفظه های آکوستیک ساخته شهده از
ساندویچ پانل های فلزی در حدود  20 – 25دسی بل
بود [5،3و .]10در این مطالعه میهزان کهاهش صهدا در
محفظه آکوستیک ساخته شده از پرده های آکوسهتیک
حدود  20دسهی بهل بهود .لهذا بها توجهه بهه عملکهرد
آکوستیکی تقریبآ مشابه محفظه آکوستیک ساخته شده
از پرده های آکوستیک با محفظه ههای فلهزی اشهاره
شده در مطالعات فوق ،و هزینه پایین تر و نصب راحت
تر پرده های آکوستیک ارجحیت پرده های آکوسهتیک
مشهود به نظر می رسد.
الکتروموتهههور مورداسهههتفاده در پمهههپ آب نیهههروی
مکانیکی الزم را برای تهأمین فشهار و گهردش آب در
پمپ فراهم مینماید .با وجود اینکه کالس عایقبندی
الکتروموتور پمپ آب مورداستفاده در این مطالعه از نوع
 150( Fدرجه سانتیگراد تحمل دمهایی) بهود ولهی در
شرایط محصورسازی پمهپ و افهزایش دمهای داخلهی
محصور کننده احتمال آسیب به اجزاء داخلی آن وجهود
دارد .دفع گرمای تولید شده در پمپ با اسهتفاده از فهن
دمنده نصهب شهده بهر روی دیهواره محصهورکننده در
عملکرد بهینه پمپ آب نقهش بسهزایی دارد و مهانع از
سوختن سهیم پهیچ ههای الکتروموتهور پمهپ و تولیهد
اصطکاک در بخش های مختلف آن می شود .بهعلهت
اینکه دمش هوا به داخل محفظه میتوانهد بها تالطهم
بیشتر و خنکسازی بهتر همراه باشد فن مورداسهتفاده
عمههل دمههش بههه داخههل محفظههه را انجههام مههیداد.
اندازهگیری دمای داخل محصورکننده بعد از نصب فن
نشان داد که اختالف چندانی بین دمای پیشبینی شده
( 40درجه سانتیگراد) و دمای انهدازهگیهری شهده (33
درجه) وجود ندارد.
در مطالعه منظم و همکاران بهمنظور کنترل صهدای
ناشی از دستگاه خشککن هوای بخش فشهردهسهازی
یهههک صهههنعت پتروشهههیمی از روش محصورسهههازی
آکوستیکی استفاده شد .میانگین تراز فشار صوت اندازه
گیری شده در اطراف دستگاه خشککن  53دسهیبهل
بود .فایبرگالس تقویتشده با وینیهل بههعنهوان مهاده
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بهسرعت انجام شود .از طرفی بهمنظور عبور لولهههها،
کانالها ،کابلههای بهرق از بدنهه محصهورکنندهههای
آکوستیک ساختهشده از پردههای آکوستیک با استفاده
از یک قیچی این عملیات قابل انجام است و درزگیری
آنها بهراحتی انجام میگردد ،درحهالیکهه اسهتفاده از
پانلهای فلزی مستلزم برشکاری ،جوشکاری و صهرف
زمههان بیشههتر اسههت .نصههب و جداسههازی پههردههههای
آکوستیک بر روی شاسی مهورد اسهتفاده بهرای نصهب
پردهها بهسرعت و با استفاده از چسهبههای دوطرفهه
انجام میشود ،لذا بهمنظور تعمیهرات و نگههداری بهه
سرعت از شاسی جدا شده و مجدد نصب می گردند .در
محصورکنندههای آکوستیک ساختهشده بها پانهلههای
فلزی ،نصب پانلهای فلزی بر روی شاسی با اسهتفاده
از پیچ و مهره و یا جوشکاری انجام میشود که نصهب
و جداسازی پانلها جهت انجام امهور تعمیهرات و نگهه
داری مستلزم صرف زمان زیادی است [.]11، 6
میانگین تراز فشار صوت اندازهگیهری شهده پهس از
نصب پردههای آکوستیک ( 46دسیبل) با تهراز فشهار
صوت پیشبینیشده ( 47دسیبل) تقریباً تطابق داشت.
تهراز فشههار صهوت انههدازهگیهری شهده پههس از نصههب
پردههای آکوستیک ( 46دسیبل) بها اسهتاندارد مجهاز
سازمان محیطزیست کشور برای مناطق مسکونی (45
دسیبل) اختالف چندانی نداشت[ .]15از طرفی باید به
این نکته توجه داشت که پمهپ آب در طبقهه همکهف
قرار داشت و فاصله بین طبقه همکف و ساکنین طبقه
اول نیز مهیتوانهد باعهث کهاهش بیشهتر صهدا شهود.
نظرسنجی انجهام شهده از سهاکنین سهاختمان پهس از
نصب محصورکننده صوتی نشاندهنده رضایت کامهل
ساکنین از میزان کاهش صدای پمپ آب بود.
در مطالعات گلمحمهدی و همکهاران بهرای سهاخت
محصورکننده های آکوستیکی در صنایع مختلف عمدتا
از ورق های آهن( 2میلیمتر) ،پشهم سهن تختهه ای،
فوم پلی اورتان و ورق های آهن مشبک استفاده شهده
اسههت [5،3و .]10در مطالعههه حاضههر از پههرده هههای
آکوستیک استفاده شده است که وزن آنهها( 7کیلهوگرم
بر مترمربع) کمتر از پانل های ساندویچی ساخته شهده
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 محاسبات نشان.اصلی برای محصورسازی استفاده شد
داد استفاده از این ماده میتواند باعث کاهش صدا بهه
 بهمنظور ایجاد گردش هوا و. دسیبل شود15/4 میزان
جلوگیری از افزایش دمای داخل محفظه دریچههههای
ورودی و خروجی ههوا در ایهن محصهورکننده در نظهر
 یک فن مکنده هوا در بخهش دریچههههای.گرفتهشد
 در مطالعه حاضر.]15 ،13[ خروجی هوا نصبشده بود
از یک فن دمنده در بخش دریچه ورودی هوا اسهتفاده
 استفاده از فن دمنده هوا به داخل محصورکننده با.شد
ایجاد جریان تالطمی بیشهتر عملیهات خنهکسهازی و
 از طرفی هنگهامی.انتقال حرارت را بهتر انجام میدهد
که فن در قسمت دریچه ورود هوا بهعنوان یک دمنده
،13[ نصب میشود عمر فن دمنده نیز بیشتر مهیشهود
.]15
استفاده از پرده های آکوستیک یکهی از روش ههای
مناسههب بههرای محصههور سههازی آکوسههتیکی وکههاهش
سروصدای پمپ های آب به حدود مجاز میباشد کهه
می تواند باعث افهزایش آسهایش سهاکنین مسهتقر در
.ساختمان های مسکونی شود
تقدیر و تشکر
این مقاله از طرح تحقیقهاتی دانشهجویی بهه شهماره
IR.QUMS.REC  و کهههههد اخهههههالق14002447
 درکمیته تحقیقهات دانشهجویی دانشهگاه.1396.133
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Abstract
Background and aims: Using water pump in residential buildings to provide the required water
pressure is accompanied by noise pollution and the annoyance of residents. So, the purpose of
this study is to reduce water pump noise pollution with designed acoustic curtains in a
residential building of Qazvin city.
Methods: The mean sound pressure level was measured before and after control intervention
around the sound source based on ISO 9612, using the sound level meter (Casella-Cell.450).
The sound level meter was calibrated using a calibrator (Cell-110/2). The frequency analysis
was done in 1.1 octave band and the weighting frequency of A. Acoustical features of acoustic
curtains (thickness, material and dimensions)were determined on the base of required sound
transmission loss in predominant frequency. The volumetric flow of air required to decrease the
temperature inside the enclosure up to 40°C to maintain a reasonable air temperature for pump
performance was calculated using the energy-mass conservation law. Temperature inside the
enclosure was measured with a mercuric thermometer.
Results: The mean sound pressure level before and after control around the pump was measured
67 dBA and 46 dBA respectively. The required insertion loss in predominant frequency(2000
Hz) to accommodate noise limit in residential buildings was considered to be 26 dB and based
on which acoustic curtain surface density was calculated between. The average sound pressure
level measured after control (46dBA) with predicted sound pressure level by mathematical
calculation after control (47dBA) was not significantly different. The volumetric flow rate
required to maintain a temperature of 40°C inside the enclosure was calculated to be 1.2 cubic
meters per minute. The temperature was measured inside the enclosure of 38°C.
Conclusion: Control of noise pollution using acoustic curtains with a lower cost and weight,
higher installation speed and higher sealing can be considered as one of the proper methods for
enclosing noise resources.
Keywords: Noise pollution, Water pump, Acoustic curtains, Noise control.
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