
صوتیمالحظات طراحی موانع 
Sound-stop



پلکسی گالس
تجربه ای آمیخته با احساس

: مقدمه 
انید بر جنبه های زیست محیطی در جوامع شهری و صنعتی بیش از پیش تاکید میی شیود ایرا کیه محققیاا دریا تیهامروزه 

ا رادی کیه . ذاردآلودگی صوتی می تواند عالوه بر محیط زیست انسانی و جانوری ،حتی بر با تهای گیاهی هم تاثیر نامطلوب بگ
ی بصورت مداوم در مجاورت اصوات مزاحم قرار دارند داار عوارضی مانند اسپاسم مزمن عضالت سطحی ، التهاب قسمت حلزونی

ینانیه در خیوش ب"به عبارتی می تواا انین بییاا نمیود کیه . گوش و درنتیجه پیری زودرس و ناراحتی های عصبی می شوند
". ترین حالت ،عواقب سوء آلودگی صوتی کمتر از آلودگی هوا نیست 

د و ایین لذا کنترل عوامل آزارنده صوتی با در نظر گر تن این مساله که کشور ما در زمره جوامع در حال توسعه بحساب می آیی
ا عوامل آزارنده کماکاا در حال گسترش هستند، از جمله مهمترین الزامات در عرصه مدیریت شهری بشمار میرود و مواجهیه بی

.آا نیازمند برنامه ریزی دقیق و هوشمند علمی است



:  مالحظات طراحی موانع صوتی 

مانع صوتی در اروپا صورت گر ت راهکارهای اساسی برای مهار این 40در یک تحقیق جامع در کشور دانمارک که بر روی 
. مشکل انین عنواا گردید

(به عنواا مثال، نصب تجهیزات استاندارد بر خودرو ها )مهار عامل مولد صوت •
وباا که در حوزه مدیریت کالا بحث می شود از جمله تعیین حریم مراکز مسکونی از ات) طراحی پالا ترا یک شهری •

(های بزرگ و مناطق صنعتی و تجمعی 
ی مهار آا وجود در محور هایی که امکاا پیش بینی دوره تناوبی برای کنترل ترا یک و تبعا برنامه ریزی برا) موانع صوتی •

له طراحی متاسفانه این الماا ها متناوب ، تکراری و حجیم هستند و این مسا. ندارد ، استفاده از این موانع توصیه می شود
. (  آا را به یک امر بحرانی و حساس تبدیل کرده است

راف هستند که بیشتر بوسیله  ضا های سبز و ایجاد با ت گیاهی در محورهایی که دارای گشودگی زیاد در اط) خاکریز ها •
.(امکاا پذیر است



پلکسی گالس
همان چیزی که به دنبالش هستی

:شناسیزیبایی
ویسازهموخیابااطرفازهمرادیدمیدااکهاراروندنمیبشمارمطلوبیهایالمااصوتیموانعشناسانهزیبایینگاهاز

و رمردهویتیوارزشیهاینمادبرخیازاستفادهومحصولایندرانتخابیموادشفا یتاینبربنا.کنندمیمحدوددیگر
کهبلعمرانیوساختیالماایکصر انهشهرونداانگاهدرکهطرزیبهمحصولبها زودهارزشهایاعطاءجهتبهآاطراحی
اینبرابن.میرودشماربهمحصولاینطراحیدرکلیدینکتهیکشودتلقیشناسانهزیباییومفهومیارزشهایواجدهمواره
رخیباینبرعالوه.هستنددخیلصوتیموانعطراحیدر رهنگیوهویتیدیدگاهازاهواقلیمیلحاظازاهمحیطیعوامل

 رمدرعلمیوآکوستیکیمسائللحاظبههمنظرموردمحورترا یکیدبیوشدهسنجیدهنویزمیزااقبیلازدیگرپارامترهای
وردیعملکدیدگاهازتوامااکههستنداساسیعوامل،موقعیتومتریال،فرمعاملسهلذا.بودخواهندگذارتاثیرنهایی

.بودخواهندتاثیرگذارشدتبهزیبایی





:ترا یکسرعت
.کنیممیبررسیناظرینعبورسرعتدیدگاهازراصوتیموانعطراحی،بخشایندر

.هستندارتباطدرآابامستقیمودایمبصورتکنندمیزندگیموانعاینمجاورتدرکه:محلیساکنین•
 رمیراتتغییوجزییاتبهتوجهودرکامکاااینبربناگذرندمیآاکنارازکمسرعتباکه:سوارهادوارخهوپیادهعابرین•

دارندراموانعرنگیو
خواهندراماکروهایدیتایلدیدامکااتنهاساعتبرکیلومتر50–30معادلسرعتیباعموماکه:روکندباندهایسواره•

(.کنندمیحسراساختیمتریالتفاوتمثالعنواابه)داشت
المااتشخیصبهقادر قطساعتبرکیلومتر100–80حدوددرسرعتیبامیانگینبصورتکه:تندروباندرانندگاانهایتدرو•

.کنندمیدرکرا رمیورنگیتغییراتتنهاوهستندمحصولکلیهای



(حومه)اطرافهایمحیطوشهریهایمحیط
عمرانیومدنیساختارباآاتطابقشایدصوتیموانعبارابطهدرشهریهایسازهبستردرتوجهقابلنکتهمهمترین

ونهاینگدر. رهنگیپارامترهایهمچنینوترا یکنرخ،معماریبا ت،منطقهجمعیتجملهاز.باشداستقرارمنطقه
ازباالییدرصدتوسطآاپیکره رمکیفیتوتغییراتوشدهاستفادهمتریال،محصولبا تکهداشتتوجهبایدهامحیط

ازتیبهداشمسائلرعایت،آگاهانهتخریببهترغیبعدم،دوام،زیباییمانند اکتورهاییلذاشودمیدرکشهرونداا
مدوالرماالزاودیدهآسیبقطعاتآسااتعویضامکااشهرونداا،ایمنیمواردگر تننظردر،شستشودرسهولتقبیل
بهیطراحدرایعمدهنقش،امنیتیمسایللحاظحتیوسازیاستانداردطریقازتولیدهایهزینهکاهشها،الماابودا
ازاشندبتوجهموردترا یکیناحیهازآنکهازبیشترموانعاینکهمسالهاینبهتوجههمچنین.دادخواهنداختصاصخود

لحاظبهتمحصوالاینپانلدراستفادهموردمتریالکیفیتاینبرعالوه.هستنداهمیتواعتبارحائزمسکونییناحیه
ایجادزجایزیمحصولاینوجودی لسفهاساساًکهارابودخواهدکنندهتعیینایمسالهصوت،شدتازکاهندگیتواا

.نیستمزاحماصواتحجمازکاستنوروانیآسودگی
_



:محلیساکنااازارزیابی
خیلی،نهاآنصبازپسدارندسکونتصوتیموانعنزدیکیدرکهشهروندانی،هلندکشوردرشدهانجامهایبررسیطبق
یمنارضایتیاعالمشدامحصوراحساسودیدشدامحدودازوکرده راموشراپیشینآزارندهصدایباالیسطحزود

توجهزوملبروکندمیبغرنجزیادیحدتاراقضیهبودخواهندمواجهمشکلاینباروزهرا راداینکهمسالهاین.کنند
.ردداتاکیدمحصولترانسپرنسیاصطالحبهوشفا یتهمچنین،طرح رمالکیفیتواستتیکبربیشتر



:مناسبمتریال
تواامیینان...واستکهام،توکیو،کلن،هانوور،پاریسماننداروپابزرگشهرهایاکثردرشدهانجامتحقیقاتاساسبر

Plexiglasکهگفت Sound-stopمارشبهصوتیموانعدراستفادهمنظوربهجهانیعرصهدرمحصولترینشدهشناخته
درخاورمیانهدرآاانحصارینمایندگی2004سالازکهاستEvonicآلمانیکمپانیساختمحصولاین.آیدمی

سوموعنشرکتتولیدیکارخانهدرمحصولایناجرایی رایندهایکلیهحاضرحالدروبودهطرحسومنوعشرکتاختیار
.شودمیسازیپیادهآلمااکشورهایاستانداردمطابقوطرح

Soundواقعدر stopگیریبکار.استآلمانیمعظمشرکتایندرکارشناسیمطالعاتوتجربهدههاندحصلما
Sound stopمانندهاییپروژهدرViduc de Millauدره رازبرجهااکابلیپلترینمرتفعکهTarnجنوبدر

Soundمربعمتر15000ازاستفادهیاواست رانسه stopشاهراهدرTomeiبهژاپندرناگویاوتوکیو اصلحددر
.استادعااینمویدتنهایی

در اتوبانی در سوییسNTاستفاده از پلکسی گالس 



:Sound-stopخانواده

Sound stopنمودبندیطبقهکلیدستهاهاربهتواامی رموالسیواوتولیدروشمنظرازاصوالرا:

.GS Soundخانوادهدرمحصولقدیمیترینوگذردمیآاتولدازسال60حدودکه1 stopروشازواستCasting
وآبتغییراتوجویعواملبرابردرودهدمیعبورخودازراخورشیدنوراز%92.شودمیاستفادهآاتولیدبرای

GSنامبههاورقاینانواعازیکی.دهدمینشااخودازباالییمقاومتهوایی سوالریومهاینیمکتساختدر238
GSبنامدیگرنوعیوشودمیبردهبکار Fireدلیلبه215 retardantدرضربهبرابردرباالبسیارمقاومتوبودا

.شودمیاستفادههوا ضاصنایع
.XT وپذیریبرشقابلیتملکولی، بندیدانهنوعلحاظبهوشودمیتولیدExtrusion رایندباکهاستمحصولی2

عملدقتمحصولاینروی رایندهااینگونهاعمالحینبایدونیستGSانواعبخوبیآاخمکاریوسوراخکاری
بایهوایوآبعواملبرابردرمحصوالتنوعاینمقاومتاگراه.کرداستفادهمناسبتجهیزاتازودادهبخرجبیشتری

سانتیگراددرجه10حدودایزی) داردکمتریتابمستقیمحرارتمقابلدرامامیکندبرابریهاGSخصوصادیگرانواع
عنواابه.گرددمیاستحصالXTورقهایازبفردمنحصرهایویژگیباوتخصصیمحصوالتازوسیعیطیفمنتها.( 

Resistورقهایمثال , Heat-stop , Anti reflex , DaylightوTextureباشندمیدستههمیناز.
.GS 3-CCآمیدپلیجنسازمشکییارنگبیهای یالمااسرییکبوسیلهکهPAلحاظهمینبهکهاندشدهتقویت

Soundانواعدیگراز شاروضربهبهنسبتبیشتریمقاومت stopاینراهراهظاهراینبرعالوه.دهندمینشااخوداز
.کندمیمحا ظتآنهاباپروازحالدرپرندگاابرخوردازرا، آنهامحصوالت

.NT 4(Non – Transparent Acrylic)کهقیمناطدرنیزوشوداستفادهترکیبیبصورتشفافصفحاتباتواندمیکه
.شودلپعرشهزیر لزیوبتنیاتصاالتشدادیدهازمانعمثالبعنواا).نمایدمحدودرادید، دهدمیتشخیصطراح
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Soundفنیمشخصات stop:

(مترمیلی25ضخامتدربلدسی33ومترمیلی15ضخامتدربلدسی30)صوتدمپقابلیت•
DINاستاندارداساسبرمحصول اینشفا یت)باالشفا یت• (.باشدمی5036،90%
raw)خاممادهیکعنواابهپروژهنیازوطراحخالقیتاساسبرطراحیدرپذیریتطبیققابلیتوتنوع• material)
متنوعرنگهایوها، اندازهاشکالدرمحصولتامینقابلیت•
درانحناجادایخمشنوعترینمتداولامااستامکانپذیرهندسیشکلهرگونهبهرسیداتقریباحالتایندر(حرارتو شارتحت) ترمو ورمینگقابلیت•

.شودمیاستاتیکیلحاظازهموآکوستیکینظرازهممانععملکردبهبودموجبکهاستصوتیموانعصفحات وقانیالیهمنهی
.دباشپایدارومقاومکا یاندازهبهبایداصلیسازهحالتایندر.استصفحهضخامتبرابر300سردحالتدرخمششعاعاقلحد)سردپذیری رمقابلیت•
Soundمخصوصوزا)کموزا• stopحدودg/cm^31.19یاستاتیکنظرازموضوعاین.استساختمانیهایشیشهمخصوصوزانصفتقریباکهاست

.استاهمیتحائزبسیارپلمانندهاییپروژهدر
Sound)شداخردوشکستنبرابردرمقاومت• stopنشاامقاومتشداخردوشکستنبرابردرمشابهضخامتباساختمانیهایشیشهبرابر11حدودا

(.دهدمی
(.دهدمیشا زایتوجهیقابلحدتاساختمانیهایکارگاهدرراکار کیفیتویژگی،این)مطلوبسطحدرخوریپولیشودریلینگقابلیت،پذیریبرش•
 شاروضربهمقابلدرباالمکانیکیمقاومتوپذیریبارقابلیت•
هواییوآبتغییراتوجویعواملبرابردرزیادمقاومت•
(.باشندمیمحصولگارانتیسال30دارایEvonikکمپانیمحصوالتاغلب)طوالنیعمرطول•
Antiنویسیشعارضدقابلیت• –Graffiti (جادایوپذیریرنگعدمموجبوآیدمیبدستمحصولسطحبهپاششیالیهیککردااضا هطریقازامکاااین

(شودمیسطحرویازشدهاسپریرنگزدودادرسهولت
Antiخاصیت• SoilingیاAnti staticشودمیمحصولرویخاکوغباروگردذراتنشستنازمانعواستاستحصالقابلپوششیالیهواسطهبهکه
AntiیاARخاصیت• – reflecting
Antiخاصیت• U.Vگیردمیراآ تابنورمجاورتدرمحصولشدگیزردجلویکه
Antiویژگی• scratchingمقاومتیزوهبرنداشیاءتاثیربرابردررامحصولرویهسطحوشودمیتامینسفارشیبصورتومحصولسطحتکمیل راینددرکه

کندمی
Birdویژگی• protectionگونهدرکهGS-CCاستشدهایجادمحصولظاهردرراهراهبا توجوددلیلبهو



Sound-stop Technical Specification

Soundمشخصه stop XTSound stop GS , GS CCSound stop NTگیرياندازهروش

mm15ضخامت – 20 - 2515 – 20 - 2512 - 15--

g/cm^31.191.191.69ISOچگالي 1183

وزن

Kg/m^2

17.8 (15mm)17.8 (15mm)20 (12mm)

23.8 (20mm)23.8 (20mm)

29.7 (25mm)29.7 (25mm)

MPaMin.70كششيمقاومت MPaMin.70 MPaMin.37 MPaISO 5272-1B/5

ISO%2%5%5پارگيتاطولافزايش 5272-1B/5

MpaMin.98Min.98Min.62ISOخمشيمقاومت 178

Mpa330033007200ISOارتجاعيضريب 5272-1B/5

dBواحددرTLميزان

30 (15mm)30 (15mm)30 (15mm)
EN 1793-2/

ZTV-Lsw 06
32 (20mm)32 (20mm)

33 (25mm)33 (25mm)

DIN%0%92%92رنگبيصفحاتدرنورعبور 5036

حرارتيانبساطخطيضريب

0 to 50 *C
70 x 10^-6 1/K70 x 10^-6 1/K70 x 10^-6 1/KDIN 53752-A

70مداومحرارتتحمل *c70 *c70 *c

102شدننرمدماي *c102 *cISO 306/B50



certificates

Test method to determine acoustic properties 

Part 1: product-specific characteristics of sound insulation Nov.1997

DIN EN  1793-1 road traffic noise 

reducing devices

Test method to determine acoustic properties 

Part 2: product-specific characteristics of airborn sound insulation Nov.1997

DIN EN  1793-2 road traffic noise 

reducing devices

Test method to determine acoustic properties 

Psrt3:  Standardized traffic noise spectrum Nov.1997

DIN EN  1793-3 road traffic noise 

reducing devices

Non-acoustic properties

Part 1: Mechanical properties and stability requirements Oct.1998

DIN EN 1794-1 Road Traffic Noise 

Reducing Devices

Non-acoustic properties

Part 2: General safety and environmental requirements Oct.1998

DIN EN 1794-2 Road Traffic Noise 

Reducing Devices

Additional technical regulations and directives for installing noise barriers along roads

German Ministry of Transportation
ZTV – Lsw 06

‘’ Richtlijnen geluidbeperkende constructies langs wegen’’ (NL) 

Directives for noise control structures along roads
GCW - 2001



این محصول عالوه بر استفاده در موانع صوتی ، در موارد بسیار دیگری هم : Sound-stopسایر موارد عمده کاربرد 
:بکار برده می شود 

Glazingنورگیر ها •
•Clean roomها و اتاق های سرور
سطوح سازه ای •
آکواریوم ها•
جدا کننده ها و دیواره ها•
مبلماا خانگی و اداری•
طراحی شهری •

.....صنایع هوا  ضا و 



:بهره گیری از قابلیت  رمدهی 
در این مورد می تواا پروژه . به صورت یکپاراه استفاده شده است Sound stopبرخی از پروژه های طراحی شهری،  از ورقهای در 

: های زیر را مثال زد 

آزاد راه بین المللی زوریخ



پلکسی گالس
ارایه ای شفاف

نورمبرگ آلمانA9اتوبان 

رم  در ایتالیا–خط آهن ناپل 



در وین اتریشA23اتوبان 

نورماندي در فرانسه–اتوبان پاریس 



،  فرودگاه بین المللي سیدني ، استرالیاM5آزادراه شرق 

كوریدور شرقي هنگ كنگ در چین



دروداشته راوااترددکههستندهاییجادهعموماهاپروژهاینتمامیشودمیاستنباط وقشدهیادمواردازکههمانگونه
Soundصفحاتلذا.کنندمیعبورمسکونیمناطقازخودمسیر stopکردخواهندایفاراصوتیمانعنقشاینجادر

وندالیسملقبیازدیگریمسایلوباددینامیک ر تاراندازها،دستوزاقبیلازدیگریپارامترهایپل، مانندهاییپروژهدراما
امکااوانعمازعبورهمچنینو(دیوارهآگاهانهتخریبونویسیشعاریاوپلبیروابهسنگپرتابازجلوگیریمثل) اجتماعی
Soundیکپاراهومستویصفحاتازاستفادهجایبهطراحااها،پروژهاینگونهدر.یابدمیایویژهاهمیت...وخودکشی

stop،درآنهاستفادهابرایالزممکانیکیمقاومتترمو رمینک، قابلیتازاستفادهباونمودهتقسیمکواکترقطعاتبهرا آنها
کنندمیتامینFenceیاBarrierقالب



:برشمردانینتواامیرامکانیزماینعمدهمزایای

بیشترمکانیکیمقاومتایجاد•
کمترخاممتریالمصرف•
باد شارکاهشودیوارهاطرافدرگردابیجریااایجاد•
کمتروزا•
معیوبقطعاتتعویضدرسهولتایجاد•
نگهداریوتعمیردرکمترهزینه•
آسانتروسریعترنصب•
هبنیازبدوادیوارهسویدوهردربهترنظا توشستشوامکاا•

ویژهتجهیزات
طرحکلیتباهارمونیکومتناسبهای رمایجاد•
احتمالیشکستنمواقعدرباالترایمنیسطحبهرسیدا•
...و

Soundورقهای:نکته stopحرارتیخمکاریعملیاتحیندر،
کنندمیحفظراخوددرونیمقاومتهمینطوروشفا یت



جوامعرویپیشرابسیاریمشکالتهموارهکهشودمیشناختهتکنولوژیکتوسعهنامطلوبپیامدهایازیکیصوتیآلودگی
غربیاروپایمردم%80، مطالعاتیمعتبرمراکزازیکیازمنتشرهآماراساسبر.استدادهقراررشدحالدرهایکشوروصنعتی

دسی65باالیمزاحماصواتمعرضدردائماآنها%20حدودایزیودارندگالیهشاازندگیوکارمحیطدرصوتیآلودگیاز
بهابتال خطرروز،اوقاتدربلدیس65وشبهنگامدربلدسی55ازباالترهاینویزمجاورتدرمداومحضور).دارندقراربل

امروزیجوامعدرصوتیآلودگیکهنمودبیااتواامیاینبربنا(.دهدمیا زایشایکنندهنگراامیزاابهراقلبیحمالت
مطالعاتتی،تحقیقامراکزجهتهمینبه.یابدمیحضورترا یکقالبدرهمبیشترکهاستمحیطیزیستمعضلبزرگترین
.دادندانجامهاانساازندگیدرصوتمخربنقشکاهشزمینهدرکارآمداستانداردهایتدوینجهتدربسیاری

کهشودمیاستفادهصوتجادبهایمحفظهیاCanopyانواعازمختلفصنایعدراینقطهصوتیمنابعمهاربرایعموما
ندمانخطیصوتهایمولدمورددراما.استشدهاستفادهکمحجمیجرمبامتخلخلپلیمریهای ومازآنهاساختاردرعمدتا
دراهدیوارهاینبهاصطالحا.جویندمیبهرهآااستهالکوصوتجریاادرانحرافایجادبرایهاییدیوارهازاتومبیلوقطار
Noiseیاصوتیموانعآکوستیکعلم Barrier fencingیکایجادترسادهبیاابهموانعاینعملکرد.شودمیاطالقShield

.استانسااآسایشیآستانهازخارجومزاحماصواتبرابردرمحا ظتیسپریا



در متریال مالحظات  نی بسیاری در طراحی موانع صوتی دخیل هستند که اولین آنها وجود خصوصیت آکوستیکی مناسب
.(  منطبق باشدEIAیا NIAبا استاندارد های . )تشکیل دهنده دیواره است

:در طراحی موانع صوتی باید موارد زیر را مد نظر داشت
:تصویر زیر به سادگی ر تار نویز را در مواجهه با مانع صوتی نشاا می دهد

Scattered path

Transmitted path

Diffracted path

Noise BarrierAbsorbed path



(دهندهتشكيلخامموادفرموالسيونوملكوليساختار)موادجنس-آكوستيكيمالحظات

(صوتهايگیرندهوصوتيمنابعازفاصله)دیوارهنصبمحل-

اثیرتپارامترهايمهمترینازدیوارهعرضوارتفاع) دیوارهصفحاتابعادوفرم-

هاستدیوارهاینگونهمطلوبگذاري

ایمني-آكوستيكيغيرمالحظاتبرخي

بادنیرويگرفتننظردر-

استاتیكيايسازهمقاومت-

مطلوبظاهريزیبایي-



میجذبیزندیگربخشیوشدهپراکندهدیگربخشی،برگرداندهصوتانرژیازبخشی، آاسطحیر تارومادهجنسبهبسته
تواا اقدصورتهردرکهشودمیمنکسرBمسیردریاوشدهمستهلکAمسیردرکندمیعبورمانعازکهانرژیمابقی.شود
.شودمیتبدیلگرمابههمانرژیازمقداریپروسهایندر.بودخواهدخوداولیه

Transmission)جذبمیزااحالتایندر Loss) TLواحددرdBصوتطیف رکانس–بوصوتیمانعجنس–الف:به
و رمنینهمچوهاگیرندهوصوتیمنابعازآا واصلونصبمحلبهبستگینویزانکسارمیزااهمچنین.داشتخواهدبستگی

.دارددیوارهابعاد
(داردقرارصوتیمنبعکهجهتی) دیوارهدیگرسویدرکهاستاهمیتحائزآنجاازصوتیامواججذبجهتصوتانتقالخاصیت

عبورمانعمیااازهکانرژیمیزاابایدباشدموثرکامالصوتیمانعیکاینکهبرای.( صداطنینپدیده)بودخواهدبیشترنویزتراکم
dBوتصترازاختالفباصوتیمولددوانانچه.گذردمیآااطرافیاباالازکهباشدانرژیازکمترخیلیشودمیجذبیاکرده

.شدخواهدا زودهبزرگترصوتیانرژیبهdB0.5حدوداشوندادغامهمبا10

For example: LA = 70 dB LB = 60 dB

LA+B = 10 x log10 [log10
-1(70/10) + log10

-1(60/10)] = 70.4 dB

، پسباشدکمترگذردمیمانعباالیازکهانرژیازبلدسی10شودمیجذبمانعتوسطکهصوتازبخشیاگراینبربنا
لمعدیدگاهازنمودبیااتواامیتفاسیراینبا.شدخواهدسنجیدهگذردمیباالازکهصوتیشدتاساسبرنهاییانرژی

وتیصمانععنواابهتواندمیبکاهد، کندمیبرخوردآاباکهصوتیترازازبلدسی10بتواندکمدستکهایمادههرآکوستیک
وهاازهاندوابعادصحیح محاسبهصوتی،موانعطراحیدرعاملمهمترینکهگر تنتیجهانینتواامیلذاشودگر تهبکار

.باشدمی واصلونصبمحلتعیینهمچنین



TL (dB)Density (kg/m^2)Thickness (mm)Material

331815Sound stop

سبكبتن39244150

آجر40288150

استیل227.31

آلومینیومورق234.41.5

چوب211825

الیهچندچوب208313

ساختبرایانتخابی، مادهباشیمداشتهTLبلدسی8حدودبهنیازایپروژهمورددرانانچهمثالعنواابه
.نمایدتامینراصوتیدمپبلدسی18کمدستبایدمانعدیواره

:دهدمینشااساختمانیکاربردپروشدهشناختهمتریالبرخیدرراTLارزشمیزاا وق،ایمقایسهجدول
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آن كمتر از TLلذا استفاده متریالي كه . دسي بل است 20از نظر تئوري باال ترین دمپ صوتي قابل استحصال در دیواره ها : نكته 

.  نباشد به عنوان كاهنده نویز توصیه مي شود30

:  روشهاي نصب 

:روش عمده نصب براي این دیواره ها وجود دارد 3اصوال 

Saw-tooth designروش دندانه دار –الف 

 Staggered designروش پیچازي-ب

Straight Line designروش خطي  –ج 

http://www.plexiglas.ir/
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