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 مقدمه (1

 تزین نیاسهاییکی اس اصلی. می تاشد اقتصاد ملیهای ملی یکی اس ضزوریات امزوسه تأمین نیاس صنایع و پزوصه

ایوزا   نوواحی متتلو     آب شزب تههای انزصی اس جمله تزکیثات نفتی و صنایع و جوامع شهزی انتقال حامل

را های فووددی فاالیوت خوود    سمینه پوشش لوله در کارخانه پوشش لوله سلفچگا تا توجه ته این امز . است

 .آغاس نموده است

 توضیحات (2

های های فوددی که در طزحتا هدف اجزای انواع پوشش تز روی لوله سلفچگا  پوشش خانه تولید لوله و کار

هوای متتلو    ها در سالناین فزایند. انتقال گاس، نفت، آب و مواد پتزوشیمی ته کار می روند، تأسیس گزدید

پوشوش  توه منووور   پلوی اتویلن    مادهاس که  تاشدمیپلی اتیلن  ها، سالنگیزد که یکی اس این سالنصورت می

ته منوور های اصلی این سالن قسمت شات تالست است که قسمتیکی اس . شودهای فوددی استفاده میلوله

مه توه  مقوداری اس ررات سوا   در اثز ایون مملیوات    .گیزدها مورد استفاده قزار میهای لولهاس تین تزد  سنگ

توه نوام    یهوا در قسومت  لولوه ن ررات اس داخول  در نتیجه ته منوور حذف ای .کندهای خام نفور میداخل لوله

 و توه موالوه در اثوز   در اثز این مملیات . نمایندها را تمیش میا استفاده اس فشار تاد داخل لولهقسمت تلوآوت، ت

 .آیدقسمت تلوآوت ته وجود میگزد و غثار سیادی در محوطه ها مملیات شات تالست و سایز مملیات

های تنفسوی متتلفوی توزای پزسونل     توانند منجز ته تزوس تیماریو غثارها تا توجه ته ماهیتشا  میاین گزد 

لذا تا توجه ته این موضوع محل قزارگیزی کنتزل پنول قسومت   . گزدند تولیدکارخانه و متصوصا اپزاتورهای 

هوای  ت در مازض غثارات حاصول اس مملیوات  اپزاتور این قسمتلوآوت در داخل کاتین قزار داده شده است تا 

 .قزار نگیزدشات و تلوآوت 

سیاد حاصل اس دسوتگاه شوات و    اس دیگز موامل سیا  آور شغلی موجود در محوطه اطزاف تلوآوت سز و صدای

میشا  صدا در این قسمت تادتز اس حد مجاس های ته ممل آمده گیزیطثق انداسه. های هوای تلوآوت استناسل

استفاده اس وسایل ساسی محل کار در مقایسه تا ورلذا تا توجه ته اینکه محص .تاشدمی( دسی تل 85تیشتز اس )

، کاتین مورد نوز ساخته شده است تا اس مواجهه اپزاتورهای تلوآوت تا سز حفاظت فزدی در اولویت قزار دارد

 .و صدای سیاد جلوگیزی شود

توا   .دسی تل را نشا  می دهد 79دسی تل و در داخل کاتین  95میشا  تلندی صدا در محوطه اطزاف کاتین 

دسی تل و در دامنه آسیة  85میشا  صدا در محوطه اطزاف تادتز اس توجه ته انداسه گیزی های ته ممل آمده 

-موی دسی تل  85ته کمتز اس واحدی  66تا کاهش اپزاتور میشا  مواجهه  رسا  قزار دارد که تا ساخت کاتین

 .رسد
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-را مشواهده موی   HSEدر سیز تصاویزی اس کاتین ساخته شده توسط پزسنل واحد مکانیک و پیگیزی واحود  

 .کنید

 

 1شکل 
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