خبرنامه ونوس شیشه

شماره سیزدهم
با سالم و تقدیم احترام ،رز توجه شما ه نبر امه و وس شیشه سپاسگزرریم

شیشه های دو جدارره ری
کددده در سدددانهار دددا تنها صداست که می ماند اما ...
شیشدده لمینیددب ددا د
 P.V.Bه کار رفهه رسب
در صورتی که در قالد
یک فریم مناس

رسهفاده

شود داتتری کدار یی رر
در زمینددده ریزوتسدددیو
صوتی دررد.

کاشکی این صداها نمانند.

رمروزه لودگی صوتی ه مشک ی جای رری ش رهای صنعهی مبال شاه رسب .م مهری
رسب .عالوه رری

 ،لودگی صوتی یادگیری کودکا رر کاهش می دها ومیزر سقط جنی

رثر لودگی صوتی ر میزر شنوریی
ومرگ ومیررر در ز ا

میبرد .لودگی صوتی رفزریش فشار  ،قنا وک سهرول نو ورفزریش هورمو رسهرس رر در زرگسات موج
در جریا

ررسی میزر

منطقه ت رر ]منا

لودگی صوتی درمنا

می شود.

ش ر ت رر و ت یه شناسنامه لودگی صوتی  245 ،منطقه لودگی صوتی در 2

 [6، 15،9،7،11شناسایی شاه رسب.

مارها شا میاها که میزر
درما ی در قطه ُ حرر
رژر هی

اردرر ات

لودگی صوتی در ری منا

قررر درر ا .میزر

یشهر رز حا رسها ارردهای ج ا ی رسب .سیاری رز مررکز موزشی و
ج اد  ، 97 dBمیار

لودگی صوتی در میار توحیا) dBدسیبل)  ، 79میار

 ، 97 dBیمارسها سجاد اتی  ،92 dBمیار ولیعصر  ،92 dBیمارسها مصطفی نمینی اتی  ، 92 dBزرگرره

مارس اتی  ، 92dBمیار

زردی  ،71 dBدر شگاه شریف و جاده مخصوص کرج اتی  97 dBو میار ر قالب اتی 99 dB

،میار رره ه  ، 97 dBمیار جم وری 99 dB

لودگی صوتی ر ورد می شود.

حذف منا ع لودگی صار عمال رمکا پذیر یسب رما می تور

ا کنهرل مبادی ورودی صار رز ورود رصورت ا نورسهه ه فضای

درنل ج وگیری کرد .پنجره ها م مهری مبادی ورودی صار ه فضای درن ی هسهنا زیرر شیشه ها ه ع ب ماهیب سخب وررتجاعی
ود در مقایسه ا دیگر مصالح سانهما ی ذرتا عای مناسبی محسوب می شو ا .رما ویژگی ا ومزریای دیگر
کاهش وز سانهما  ،زیبائی و ررزر هر ود و  ....موج

شاه تا ه جای کاهش سطح شیشه ها  ،کار ئی

ا رز قبیل ر هقال ور ،
ا در زمینه ریزوتسیو

صوتی رفزریش یا ا .

شات صار میزر ر رژیی رسب که رز ری رمورج صوت منهقل می شود و در ورحا دسیبل ( )dBر ارزه گیری می شود dB .یک
ورحا لگاریهمی که حوه محاسبه

ا رعارد معمولی مهفاوت رسب .مثال :
60 dB + 60dB = 63 dB
60 dB × 10 = 70 dB

صارهای ناتر رز شات یشهری رنوردرر ا.
میزر ریزوتسو صوتی یا کاهش ر هقال صوت یا ) Sound Transmission Class (STCرری یک شیشه مشخص رنهالف شات
صوتی رسب که ه شیشه رنورد می کنا و مقارری که رز
صوتی یشهر رسب.

عبور می کنا وهرچه مقارر

یشهر اشا یعنی میزر ریزوتسیو

رری رینکه ویژگی عای صوتی درهر ماده ری دددمثال شیشه دددافزریش یا ا  ،ایا ماهیب  ،سخهی ویا ناصیب ( dampingتضعیف
رمورج صوتی )

تغییر یا ا .ماهیب شیشه رر که می تور تغییر درد .رما ا رفزریش ضخامب شیشه  ،سخهی

وق هی یک شیشه دو جارره می شود  ،فاص ه هوریی ی
شیشه تغییر یا ا و همچنی

دو تیه شیشه ریجاد می شود .ری

رفزریش می یا ا.

فاص ه هوریی اعث می شود که ماهیب

رز شات رمورج صوتی که ه سطح شیشه رنورد کرده  ،کاسهه می شود .در ورقع دوجارره کرد

شیشه ها عالوه ر ویژگی صرفه جویی در مصرف ر رژی اعث بودویژگی عای
هوریی زرگهر اشا میزر عای

ود شیشه یشهر می شود .همچنی

رری کس

صوتی

ا یز می شود .هر چه ری

فاص ه

هیجه هر  ،پیشن اد می شود که رز شیشه هایی

ا ضخامب مهفاوت در سانهار شیشه دو جارره رسهفاده شود تا رز پایاه رزو ا س ج وگیری شود.
شیشه های لمینیب ا

 P.V.Bیز رز ناصیب عای صوتی نو ی یز رنوردرر ا .ری رمر ه ع ب وجود

های شیشه رسب .ری

ناصیب  dampingدرشهه و رز شات رمورجی که ه سطح شیشه رنورد می کنا  ،می کاها .درجاول

زیر میزر ریزوتسیو

 P.V.Bی تیه

رنی رز شیشه ها یا شاه رسب.

)STC(dB

ساختار شیشه

نوع شیشه

31

6 mm

تک جارره

36

12 mm

تک جارره

31

3 mm+10 mm AS+5 mm

دو جارره

35

6 mm +12 mm AS+6 mm

دو جارره

37

6 mm Lam +10 mm AS+4 mm

دو جارره لمینیب

39

6 mm Lam(P.V.B) +12 mm AS+4 mm

دو جارره لمینیب

39

6 mm Lam(P.V.B) +12 mm AS+6 mm

دو جارره لمینیب

40

10 mm Lam(P.V.B) +12 mm AS+6 mm

دو جارره لمینیب
AS= air space

کار ماتری شیشه ها در زمینه عای صوتی شیشه های دو جارره های هسهنا که در سانهار

ا شیشه لمینیب ا

 P.V.Bه

کار رفهه رسب.
کهه ری که همورره ایا ما ظر درشب ری رسب که زما ی شیشه هری عم کرد رر در زمینه عای صوتی دررد که در قال
فریم مناس

رسهفاده شاه اشا .شیشه وفریم جزء مکمل یکایگر ا که رگر هرکارم ه ور مناس

رر تحب تاثیر قررر می دهنا.

یک

رسهفاده شو ا کار یی یکایگر

