
 

 سایلنسر

 معرفی:  .1
 عبارتند از: صوت اصلي هايمشخصه .باشد مي مكانيكي انرژي هاي ازصورت يكي صوت

 .شود مي داده نمايش و گيري اندازه(  db) بل دسي واحد با كه صوت قدرت يا شدت -1

 هر در صوت موج يك نوسان تعداد مفهوم به ، كه باشد مي صوت موج طول يا فركانس -2  -2

 .است(   Hz) هرتز آن گيري اندازه واحد و بوده ثانيه

 توانايي همچنين است. 20000Hz تا    20Hzمحدوده در صوت امواج شنيدن به قادر انسان گوش 

 به. است مضر انسان شنوايي براي 70db از بيشتر شدت و محدود نيز صوت شدت تحمل در انسان

 شير از خروجي بخار مانند ، باشد مجاز محدوده از بيش توليدي صوت شدت كه مواردي در علت همين

 .داد كاهش مجاز حد تا را آن ميزان بايستي دارد،  155db  حدود شدتي كه بخار ديگ يك اطمينان

 الزم ميزان تا آن قدرت و شودمي مستهلك آنها در صوت انرژي كه هستند تجهيزاتي ها سايلنسر     

 .دارند مختلفي انواع كاربرد، حسب بر و يابدمي ،كاهش

 : از عبارتند سايلنسر اصلي اجزاء

  ديفيوزر .1

 انبساط محفظه .2

      صوت جاذب هاي اليه .3

 كانس،فر افزايش ديفيوزر وظيفه. نمايد مي عبور ديفيوزر از ابتدا سايلنسر به ورود از پس گاز جريان

 داخلي هاي قسمت ديدن آسيب از  جلوگيري جهت جريان فشار كاهش و ، جذب قابليت ايجاد جهت

 صوت جاذب هاي اليه ، سپس و اطراف محفظه وارد ديفيوزر از ازخروج پس جريان.  باشد مي سايلنسر

 ارمقد فشار افت بايستي مسير اين در آنكه ضمن يابد دست مطلوب صوت شدت به خروجي در تا شده

 .باشد مشخصي

 

 

 

 

 

 



 

 : و مشتریان کاربردها .2
 ز موارد زير بكار رود:اين محصول در نيروگاه ها، صنايع نفت و گاز و صنايع پتروشيمي كاربرد دارد و مي تواند براي كاهش نوي

 control valves, compressors or fans 

 HRSG boilers 

 Safety valves 

 At start-up 

 Ejectors 

 Natural gas lines 

 Gas turbine 

 Flash tank 

 Stack 

 Diesel and gas engines 

گاز يا بخار بهد از عبور از سايلنسر مستقيما وارد  ventمورد استفاده قرار بگيرد. در حالت  ventو  inlineاين تجهيز مي تواند به دو صورت 

 در هر دو حالت به صورت افقي و عمودي قابل استفاده است. سايلنسر در مسير خط لوله قرار مي گيرد. inlineاتمسفر مي شود ولي در حالت 

                     

         

 


