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ضريب جذب صوت پشم سنگ | جذب صوت به چه عواملي وابسته است؟

آلودگي صوتي ميتواند در خواب ،زمان استراحت و گفتگو اختﻼل ايجاد كند و موجب خستگي ،عصبانيت ،سردرد و استرس شود .تحقيقات نشان ميدهند كه سرو صدا يك

نگراني محيطي مهم براي اكثر مردم ميباشد .همه ما نياز به مهار و كاهش نويز و محافظت از خودمان از منابع نويز و صدا به منظور لذت بردن از زندگي سالم داريم .طراحي و
عايق بندي صوتي و صدا ميتواند تاثير نويز روي زندگي ما را كاهش داده و كيفيت محيط زندگي ما را بهبود بخشد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺿﺮﯾﺐ ﺟﺬب ﺻﻮت ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ
مواردي در جذب صوت تاثير گذار است كه رابطه مستقيم با به ضخامت پشم سنگ و دانسيته مناسب و متناسب با سر و صداي ايجاد شده در محل دارد.

چنانچه صداهاي بيشتري با دسيبل باﻻ در محل ايجاد شود براي جلوگيري از نفوذ ارتعاشات صوتي الزاما بايد از پشم سنگ با ضخامت بيشتر و دانسيته باﻻتر استفاده شود .و در

اتفاده از نوع پشم سنگ و ضخامت و دانسيته بايد به سر و صداي آزار دهنده توجه كنيم تا متناسب با آنها عايقكاري مورد نظر را اجرا كنيم.
ﭼﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت آزار و اذﯾﺖ ﺷﻮد؟
منابعي باعث بوجود آمدن صداهاي ناهنجار و مشمئز كننده شود شامل موارد زير هستند:
 - ١ترافيك جادهاي ،راهآهن و هواپيما

 - ٢دستگاههاي تهويه هوا ،خنككننده و واحدهاي خنك سازي
 - ٣پمپ آب

 - ٤تلويزيون و سيستمهاي صوتي
 - ٥آژير خطر و آژير خودروها

 - ٦لوازم خانگي

 - ٧سگها و حيوانات ديگر

 - ٨ساختمانهاي صنعتي و كارگاهها

 - ٩مراكز تجاري و كنسرتها

 - ١٠ساخت جاده و تعمير و نگهداري ساختمان
 - ١١صداهاي همجوار ديوار همسايه
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مي دانيد كه صوت با سطح فشار صدا اندازهگيري ميشود كه به عنوان دسيبل ) (dBتنظيم ميشود .شدت صدا ميتواند به طور عيني در واحد دسيبل اندازهگيري شود.
گوش داراي محدوده ديناميكي وسيعي در ادراك صوتي است كه نسبت به بيشترين سطح صدا حساس است چرا كه كه قادر به ايجاد آسيب دائمي به گوش مي شود.

در معرض قرار گرفتن منظم براي بيش از يك دقيقه به  ١١٠دسيبل موجب از دست رفتن شنوايي دائمي ،و قرار گرفتن طوﻻني مدت در هر گونه سر و صدايي در باﻻي  ٨٥دسيبل
ميتواند موجب كاهش تدريجي شنوايي شود.

جوامع معموﻻ در مورد آنچه كه حجم صدا قابلقبول است و آنچه نيستند را مورد توجه قرار مي دهند .اما درك ما از آنچه كه نويز را تشكيل ميدهد تحتتاثير عوامل ذهني
است .اين عوامل ذهني شامل نوع سر و صدا ،حالت ما ،زمان روز ،سطح نويز و انتظارات ما .صداهاي ناگهاني مانند اگزوز موتور سيكلت و يا صداي گوشخراش ترمز ميتواند

بيشتر از صداهاي ثابت يا قابل انتظار باشد.

ﺿﺮﯾﺐ ﺟﺬب ﺻﻮت ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟
ضريب جذب صوت پشم سنگ تحت تاثير انواع فركانس ها و مقدار ارتعاشات صوتي قرار دارد .كه ذيﻼ به انواع فركانس صدا و تاثيرات متفاوت آنها مي پردازيم.
انواع فركانس صدا و تاثيرات متفاوت آنها:
الف  -سطوح صدا ) (dBو درك آنها

 - ١سطح مقطع تقريبي با مكالمه معمولي مثال ادراك صدا كه معموﻻ اگر صدا كم باشد طرف مقابل مي گويد ))چيزي نشنيدم((.

ب  -آستانه شنوايي كه ذيﻼ قيد مي شود در انواع صدا و مقدار دسيبل هر كدام در ضريب جذب صوت پشم سنگ تاثير گذار است.
 - ١صداي نفس كشيدن خيلي ضعيف است و داراي دسيبل  ١٠مي باشد.

 - ٢صدا در اتاق ساكت داراي دسيبل  ٢٠مي باشد.

 - ٣صداي گفتگوي آرام در فضاي اداري آرام داراي دسيبل  ٣٠مي باشد.

 - ٤صداي منطقه ساكت آرام  /منطقه روستايي آرام داراي دسيبل  ٤٠مي باشد.

 - ٥صداي منطقه آرام حومه شهر  /ماشين ظرفشويي در اتاق كناري داراي دسيبل  ٥٠مي باشد.

 - ٦صداي منطقه متوسط كار اداري  /مكالمه معمولي داراي دسيبل  ٦٠مي باشد.

 - ٧صداي جارو برقي در  ٣متر داراي دسيبل  ٧٠و دو برابر با صداي بلند مي باشد.

 - ٨صداي منطقه پر سر و صدا  /عبور ماشين در  ٣متري داراي دسيبل  ٨٠و چهار برابر با صداي بلند مي باشد.

 - ٩صداي حمل و نقل  /يا اتوبوس در  ٣متري داراي دسيبل  ٩٠و هشت برابر با صداي بلند مي باشد.
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 - ١٠صداي حمل و نقل بسيار بلند  /يا اتوبوس در  ٣متري داراي دسيبل  ١٠٠و شانزده برابر با صداي بلند مي باشد.
 - ١١صداي قطار بلند بوق و قطار مترو  ٣متري داراي دسيبل  ١١٠و سي و دو برابر با صداي بلند مي باشد.

 - ١٢صداي گروه پاپ  /گروه شب با پخش موسيقي داراي دسيبل  ١٢٠و شصت و چهار برابر با صداي بلند مي باشد.
ﻫﺸﺖ ﻋﺎﻣﻞ در ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪا و ﺻﻮت ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ آرام و دﻧﺞ:
تشخيص اين عوامل ذهني به ما كمك ميكند تا مشخص كنيم كه چه زماني ديگران در حال ايجاد سر و صدا هستند و چگونه بايد متناسب با جدول ضريب جذب صوت واكنش
نشان دهند.

اگر سر و صدا مشكل اصلي براي شما و محيط كاري تان باشد ،و شما مطمئن هستيد كه صدايي توليد كنيد كه ممكن است بر ديگران اثر بگذارد ،كارهايي وجود دارند كه شما
ميتوانيد انجام دهيد تا هم خود و هم ديگران آزرده خاطر نشوند كه امورات عبارتند از:

 - ١محله آرامي انتخاب كنيد.

 - ٢سر و صداها را كاهش دهيد و با صحبت كردن با هر كسي كه مشكل را ايجاد ميكند ،از سر و صدا دوري كنيد.
 - ٣مانع انتقال نويز صوت ،با مواد جاذب سالم صدا مثل عايق پشم سنگ شويد.

 - ٤جهت قطع سر و صداي همسايهها همت خود را افزايش دهيد.
 - ٥فعاليتهاي پر سر و صدا را در طول روز انجام دهيد.

 - ٦هر وقت كه نياز به ايجاد سر و صدا داريد ،به همسايگان خود اطﻼع دهيد ،مثل يك مهماني در خانه.
 - ٧خانه خود را به نحوي طراحي كنيد تا انتقال صدا و نويز را به حداقل برساند براي اين كار استفاده از عايق صوتي پشم سنگ خيلي مفيد و كارساز است.
 - ٨خانهاي را انتخاب كنيد كه به خوبي براي محدود كردن انتقال صوت طراحي شدهاست.

ﺻﺪای ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی و ﺑﺮون ﺷﻬﺮی:
براي اكثر جوامع ،مهمترين مساله سر و صدا صداي ترافيك و حمل و نقل شهري و برون شهري به شمار ميآيد ،زيرا بر بخش زيادي از جمعيت تاثير ميگذارد.

يك تحقيقات نشان داد ه است كه  ٢٠درصد از جمعيت در معرض سطوح باﻻي سر و صداي ترافيك جادهاي قرار دارند لذا براي كاهش آزار و اذيت و اختﻼﻻت خواب توصيه
شده است .بسياري از مردم شكايت دارند كه سر و صداي ترافيك بيشترين تاثير را در روي انسان دارد.
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ﺷﺶ راﻫﮑﺎر ﺳﺎده ﺑﺮای آﺳﻮدﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺻﺪای ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮی
 - ١استفاده از دوچرخه و يا پيادهروي ،به جاي رانندگي.

 - ٢به آرامي و با آرامش رانندگي كنيد و اتومبيل خود را حفظ كنيد.

 - ٣خريد محلي و خريد محصوﻻت بصورت محلي براي كاهش هزينه هاي باربري.

 - ٤وسايل نقليه پر سر و صدا را گزارش كنيد.

 - ٥اقداماتي در طراحي خانه خود مانند استفاده از پنجره دوجداره مناسب ،مديريت نفوذ هواي آلوده ،و طراحي ديوارها و طبقات مشترك براي عايقكاري به عايق صوتي و

حرارتي و بهره مندي عايق پشم سنگ تخته اي براي محدود كردن انتقال صدا انجام دهيد.

 - ٦همكاري و مشاركت كردن با همسايگان ،هيات امناي آپارتمانها براي ايجاد محيط قابل سكونت بهتر با كاهش صداي خودروها

رﻓﻊ اﺧﺘﻼل آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ

شكايات مربوط به ترافيك به خصوص در مناطق مسكوني متوسط و با تراكم باﻻ در حال افزايش هستند و ضريب انتقال صوت مصالح ساختماني بيشتر است .و الزامات
عايقبندي صدا براي ساختمانهاي چند واحدي و ساختمانهاي آپارتماني به طور خاص زياد نيستند.

اين كار ميتواند براي انجام هر كاري در مورد مزاحمت سر و صدا پس از ساخت يك خانه بسيار دشوار يا پر هزينه باشد .به همين جهت پيش از خريد ،ساخت يا نوسازي

مشكﻼت مربوط به نويز را در نظر بگيريد.

قبل از خريد يك واحد مسكوني ،از مشخصات طراحي براي عايق صدا و حرارت بپرسيد و از وكيل تان و بنگاه هاي معﻼمﻼتي بخواهيد آنها را به عنوان يك معيار ،به قرارداد

شما درج كند .اگر بعد از اسبابكشي يك مشكل را كشف كنيد ،اين به شما هزينههاي بيشتري تحميل مي كند.

به همين جهت است بايد منابع توليد صدا را در مغازهها ،هتلها ،و نيز خانه شناسايي كرد و هنگام خريد و يا نوسازي منزل و يا بازسازي كردن پنجرهها در نظر بگيريد.

نكته مهم ديگر اينكه بهترين راهكار در برابر صوت ،جلوگيري از ايجاد آن در وهله اول است .سطوح صدا در زمانهاي مختلف روز متفاوت است ،بنابراين تﻼش و بررسي زماني
كه سر و صدا ممكن است ايجاد شود ،مهم است.

بنابراين انتخاب مصالح ساختماني ساختمان ،طراحي و چيدمان شما ميتواند يك تفاوت بزرگ ايجاد كند.
دوازده ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ﺻﻮﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن:
ذيﻼ نحوه اجراي عايق صوتي و مواردي بايد در عايقكاري مورد توجه قرار گيرد را متذكر مي شويم.

 - ١جاي اتاقهاي ساكت را تا جايي كه ممكن است از جهت منابع صوت پيدا كنيد ،بدون اين كه اصول طراحي و مهندسي را به خدشه دار بيندازيد.
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 - ٢پنجرهها را در صورت امكان از عايق صوتي نصب كنيد.

شيشه دو جداره در كاهش سر و صدا موثر هستند مشروط بر اينكه پنجرهها بسته باشند و چارچوبها به خوبي عايقبندي شده باشد.
 - ٣محل تردد مناطق پر سر و صدا را مشخص كنيد.

 - ٤از قرار دادن حمام ،دستشويي و يا اتاقهاي نشيمن در كنار يا زير اتاق بدون عايق صدا كافي خودداري كنيد.
 - ٥وسايل نقليه پر سر و صدا را عايق صدا در نظر بگيريد.

 - ٦براي جوانان اتاق و محل خواب جداگانه از بزرگساﻻن و همسايگان در نظر بگيريد.

- ٧واحدهاي مسكوني حياط خلوط ساكت ايجاد كنيد و با آنها از خيابان و كوچه فاصله بگيريد.
 - ٨اتاقخوابها و اتاقهاي نشيمن را از محل عابران دور نگه داريد.

 - ٩از قرار دادن پنجرهها در همسايگي واحدهاي مجاور اجتناب كنيد.

 - ١٠توجه داشته باشيد كه به ساير اجزاي ساختمان مانند كف و سقف و نصب تاسيسات از قبيل لولهكشي و خروجيهاي برق توجه كنيد؛ در صورت لزوم ،آنها را عايق كنيد تا

اطمينان حاصل شود كه عملكرد مورد نظر حاصل ميشود.

 - ١١از لولهكشي و لولههاي فاضﻼب نزديك به اتاقهاي آرام اجتناب كنيد و يا اطمينان حاصل كنيد كه آنها به اندازه كافي عايقكاري شده باشند.

 - ١٢مطمئن شويد كه عايق صوتي در فضاي باز )براي تهويه مطبوع و هوا ،پمپهاي آب( انجام شده باشد تا براي همسايگان و خود ساكنان مشكلساز نشود.

اگر پمپها را نمي توانيد به اندازه كافي عايق صوتي كنيد ،يك بسته كاهش صدا با عايق پشم سنگ تخته اي ايجاد كنيد

براي مشاوره تخصصي در اين موارد ،مركز فروش پشم سنگ آسام در خدمت شما مي باشد.
در نگارش قسمتي از اين متن ،منبع زير مورد استفاده قرار گرفته است.

منبعhttps://www.yourhome.gov.au/housing/noise -control :

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش ﻋﺎﯾﻖ ھﺎی ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ و ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ آسام ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻮﻓﯿﻖ روز اﻓﺰون آرزوﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
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:راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ
☎
🆔
🆔
🌐
🌐

04133866119
📲 0912 92 99 551
@asam4
@asamrockwool
www.rockwools.ir
www.asamrockwool.com

📲 09144138406

: ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ آﺳﺎم- ♨

https://t.me/joinchat/AAAAAEEgsMpld5-GbUuOsQ
: ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ آﺳﺎم- ♨
https://t.me/joinchat/AAAAAFFWPzlqQCcyxMfk1Q

