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Vent Silencers

ونت سایلنسرها
یکی از منابع آلودگی محیط زیست آلودگی صوتی است. صداي 
احتراق، صداهاي مکانیکی و صداي حاصل از جریان گاز در ورودي 

و خروجی یک سیستم منابع اصلی ایجاد صدا هستند.  

سایلنسرها وسایلی هستند که انرژي صوتی ناخواسته در آنها 
نسرها به دو شکل واکنشی و به طور کلی سایلشود.مستهلک می

شوند. در نوع واکنشی امواج جذبی و یا ترکیب این دو ساخته می
چند بار منعکس و انرژي صوتی صوتی بین منبع صوتی و سایلنسر

شود. در نوع جذبی امواج صوتی از محیط آن مستهلک می
کند و انرژي صوتی مستهلک و شم شیشه عبور میپمتخلخل مانند 
در شکل زیر نمایی از نوع ترکیبی د.گردیل میبه حرارت تبد

نمایش داده شده است .

هاي آکوستیکیکمیت
بر حسب دسی 4و یا اتالف تحمیلی3، اتالف عبور2تابع انتقال،1فشار صوتیعملکرد آکوستیکی یک سایلنسر بوسیله کمیتهاي تراز 

گردد.بیان می5بل
وت با واحد وات بر متر مربع ن بر متر مربع و شدت صتوال فشار صوتی با واحد نیوهاي آکوستیکی معمدر پژوهشهاي نظري پدیده

گردد. محدوده قابل هاي لگاریتمی استفاده میبا این حال در کارهاي مهندسی، عملی و آزمایشگاهی از مقیاسشود.بیان می
. از کندلگاریتمی محدوده مذکور را فشرده میوات بر متر مربع وسعت دارد. بکار بردن مقیاس10تا 10-12شنیدن شدت صوت از 

یعنی اگر شدت کند. صوت را متناسب با تغییرات لگاریتمی آن احساس میاي است که طرفی حساسیت شنیداري گوش بگونه
کند. احساس می5و 4، 3، 2هاي تغییر کند گوش این تغییرات را بترتیب با نسبت10000و 1000، 100، 10صوت با نسبت 
بار را تحمل کند. حساسیت گوش نسبت به تراز صوت بدین ترتیب است که 1000تواند شدت صوت با دامنه فشارگوش انسان می

. باشددسی بل می160و آستانه آسیب حدود 140، آستانه درد حدود 120آستانه احساس حدود 


1 Sound Pressure Level (SPL)
2 Transfer Function (TF)
3 Transmission Loss (TL)
4 Insertion Loss (IL)
5 Decibel (dB)
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طراحی سایلنسرها
اطالعات الزم جهت سفارش عبارت است پذیرد. طراحی و ساخت بر اساس سفارش انجام می

از:

دبی سیال ورودي 
دانسیته و جرم مولکولی سیال ورودي

فشار و دماي ورودي 
هاي هندسی و ابعادي محدودیت

ساختهايویژگی
ونازلورودي. هستندباالییظرفیتجوشواحدهايشرکت آراد تجهیزسایلنسرونت

بهکنترلیفشارانبساطدیفیوزر،. شوندمیجوشوشدهساختهاستیلازدیفیوزر
فضاي. می کندتامینراسایلنسراکوستیکیمقطعدرجریانیکنواختتوزیعواتمسفر
عایقالیهبوسیلهمجزاپوستهدوباسایلنسر) انبساطیمحفظه(وروديشدهاشغال

. می شوندطراحیصداکنندهخفهموادواکوستیکی


