ُؾتن ؽواسٍ

خبرنامه ونوس شیشه

با سالم و تقدیم احترام ،
از توجه شما به خبرنامه ونوس شیشه سپاسگزاریم .

فرا رسیدن سال نو را تبریک گفته
وبرایتان سالی سرشار از موفقیت
وشادمانی آرزومندیم.

دنیای دلنشین صکوت
اهشّصٍ فذا هثذل تَ یکی اص هٌاتع هِن آلْدگی دس ؽِشُا ؽذٍ اعت .سؽذ چؾوگیش جادٍ ُا ،
افضایؼ تْلیذ اتْهثیلِا  ،افضایؼ تشافیک ّ سًّذ سّ تَ فضًّی هِاجشت تَ ؽِشُای فٌعتی
هْجة تؾذیذ آلْدگی فْتی ؽذٍ ّدس ّالع هحیظ پیشاهْى ها سا فشا گشفتَ اعت.اکٌْى هؾخـ
ؽذٍ اعت کَ آلْدگی فْتی یکی اص عْاهل هِن تیواسی ُای سفتاسی هاًٌذ عذم توشکض  ،اعتشط
 ،تی خْاتی  ،خغتگی هضهي ّ تحشیک پزیشی اعت.
دس جشیاى تشسعی هیضاى آلْدگی فْتی دسهٌاطك ؽِش تِشاى ّ تِیَ ؽٌاعٌاهَ آلْدگی فْتی ،
 245هٌطمَ آلْدگی فْتی دس  2هٌطمَ تِشاى ]هٌاطك  [6، 15،9،7،11ؽٌاعایی ؽذٍ اعت .
آهاسُا ًؾاى هیذُذ کَ هیضاى آلْدگی فْتی دس ایي هٌاطك تیؾتش اص حذ اعتاًذاسدُای جِاًی

اعت .تغیاسی اص هشاکض آهْصؽی ّ دسهاًی دس ًمطَ ُ تحشاى لشاس داسًذ .هیضاى آلْدگی فْتی
دس هیذاى تْحیذ  ، 79 dBهیذاى جِاد  ، 97 dBهیذاى آسژاًتیي  ، 97 dBتیواسعتاى عجاد
تاالی  ،92 dBهیذاى ّلیعقش  ،92 dBتیواسعتاى هقطفی خویٌی تاالی  ، 92 dBتضسگشاٍ
هذسط تاالی  ،75 dBهیذاى آصادی  ،71 dBداًؾگاٍ ؽشیف ّ جادٍ هخقْؿ کشج تاالی
 ّ 97 dBهیذاى اًمالب تاالی  99 dBآلْدگی فْتی تشآّسد هی ؽْد.

صدا چگونه به وجود می آید؟
دس اثش استعاػ یک جغن،فذا تَ ّجْد هی آیذ .جغن دس حال استعاػ داسای حشکت ًْعاًی
(سفت ّ تشگؾت) اعت .دس طی ایي حشکت  ،هْلکْلِای جغن تا ُْای اطشاف آى تشخْسد هی
کٌذ  .ایي تشخْسد دس ُْای اطشاف جغن آؽفتگی تَ ّجْد آّسدٍ ّ هْجة تغییشدس فؾاسّ
چگالی آى هی گشدد .اص طشیك ایي تغییش فؾاس ،اهْاج فذا اًتؾاس هی یاتذ .فذا دس عَ ّاحذ
فشکاًظ  ،طْل هْج ّؽذت فذا تعشیف هی ؽْد.
فرکانش  :تَ تعذاد استعاػ ُای کاهل دس ّاحذ صهاى فشکاًظ گفتَ ّدس ّاحذ  Hzتعشیف هی
ؽْد. .فذاُای صیش فشکاًظ ُای تاال ّ فذاُای تن فشکاًظ پائیي داسًذ.
گْػ اًغاى لادس اعت تا فذاُایی تا فشکاًظ تیي  57تا  HZ57777سا تؾخیـ دُذ.
طول موج :همذاس هغافتی اعت کَ هْج دس طی یک استعاػ کاهل طی کشدٍ ّ دس ّاحذ طْل
تعشیف هی ؽْد.فذاُای تن طْل هْج تلٌذتشی داسًذ .
شدت صدا  :تلٌذی یا ؽذت فذا کَ آٌُگی سا تحت آى هی ؽٌْین  ،تَ همذاس اًشژیی تغتگی
داسد کَ هْج فذا تَ گْػ ها هٌتمل هی کٌذ .ؽذت فذا همذاس اًشژی فْتی اعت کَ دس
ُشثاًیَ دس ساعتای عوْد تش یک هتش هشتع هی گزسد ّ دس ّاحذ دعی تل ( )dBتعشیف هی ؽْد
 .فذاُای تلٌذتش ؽذت تیؾتشی داسًذ[ .تَ علت تغییشات تیؾتش دس فؾاس ُْا]ُ.شچَ فافلَ اص
هٌثع استعاػ افضایؼ یاتذ  ،اًشژی آى کن ؽذٍ ّ ؽذت فذا کاُؼ هی یاتذ .ؽذت فذا تا هجزّس
فافلَ ًغثت عکظ داسد.
 dBیک ّاحذ لگاسیتوی اعت کَ هحاعثَ کشدى اسلام آى تا اعذاد هعوْلی هتفاّت اعت .تَ

طْسیکَ تفاّت 17 dBدس فذا ًوایاًگش  17تشاتش اختالف دس ؽذت فذاعت ّ تفاّت
ً 57 dBوایاًگش  177تشاتش اختالف فؾاس فذاعت .گْػ اًغاى تشای ؽٌیذى فذا
تافشکاًظ Hz1777تِتشیي آهادگی داسد.دس ایي فشکاًظ هشص ؽٌْائی  ّ dB7آعتاًَ
دسد  dB157اعت.
جذّل صیش ؽذت فذا دس تشخی اص هحیظ ُای پیشاهْى ها سا تیاى هیکٌذ.
شدت((dB
7
57
97
47
27
07
97
97
77
157
197

نوع
صدا
عکْت هطلك
صهضهَ
ییالق عاکت
فذای هعوْلی
آپاستواى آسام
فذای تلٌذ
خیاتاى ؽلْغ
تشافیک عٌگیي
اسکغتش تضسگ
تْق هاؽیي
هْتْس ُْاپیوا

ایزوالصیون صوتی  :هیضاى ّالعی کاُؼ اًتمال فْت یا STL (Sound Transmission
) Lossتشای یک ؽیؾَ هؾخـ  ،اختالف ؽذت فْتی (  (dBتیي فذائی کَ تَ ؽیؾَ
تشخْسد هیکٌذّ همذاسی کَ اص ؽیؾَ عثْس هی کٌذّ تیي فشکاًظ ُای فْتی کَ تشای ها لاتل
ؽٌْد ُغتٌذ) )177- 2777 Hzهی تاؽذ.
هیضاى اًتمال فْت یا ) STC(Sound Transmission Classکَ تا  dBاًذاصٍ گیشی هی ؽْد
ًؾاًذٌُذٍ هیضاى عایك فْتی اعتُ .ش چَ هیضاى  STCتیؾتش تاؽذ عولکشد عایك فْتی تِتش
خْاُذ تْد.

نوع شیشه

صاختار شیشه

STC(dB)

فلْت
ٍلویٌیت تک جذاس
ٍلویٌیت تک جذاس
ٍدّ جذاس
ٍدّجذاس
دّجذاسٍ لویٌیت
دّ جذاسٍ لویٌیت
ٍعَ جذاس

6 mm
3 mm+0.76mmPVB+3 mm
5 mm+0.76mmPVB+5 mm
6 mm+12mm AS+6mm
6 mm+12mm AS+8mm
6mm+12mm AS+[6mm+0.76mm PVB+3mm]
6mm+12mm AS+[6mm+0.76mmPVB+6mm]
6mm+12mm AS+6mm+12mm AS+6mm

91
92
90
92
40
47
49
97

AS : Air Spacer

شیشه های عایق صدا
ؽیؾَ ُا تَ علت هاُیت عخت ّاستجاعی تْدى دس همایغَ تا دیگش هقالح عاختواًی راتا عایك
هٌاعثی هحغْب ًوی ؽًْذ .اها ّیژگیِا ّهضایای دیگش آًِا اص لثیل اًتمال ًْس  ،کاُؼ ّصى
عاختواى  ،صیثائی ّ اسصاًتش تْدى ّ  ....هْجة ؽذٍ تا تَ جای کاُؼ عطح ؽیؾَ ُا  ،کاسآئی
آًِا دس صهیٌَ ایضّالعیْى فْتی افضایؼ یاتذ .
تشای افضایؼ هیضاى  STCدس ؽیؾَ تایذ عَ ّیژگی هاُیت  ،عختی ّ(خافیت تضعیف استعاػ
(  dampingآى تغییش یاتذ.
دس ؽیؾَ ُای تک جذاسٍ تٌِا ساٍ افضایؼ  STCاعتفادٍ اص ؽیؾَ ُای ضخیوتش اعت کَ الثتَ
همذاس آى چؾوگیش ًیغت.
دّ جذاسٍ کشدى ؽیؾَ ُا  STCسا تَ هیضاى لاتل هالحظَ ای افضایؼ هی دُذّ .جْد فافلَ
ُْائی دس ؽیؾَ ُای دّ جذاسٍ هْجة تغییش دس هاُیت ّ افضایؼ خافیت  dampingآى هی
گشدد .دس جائیکَ هحذّدیت تشای فافلَ ُْائی ّجْد داسد ّ عایض پٌجشٍ ُا کْچک اعت
تضسیك گاص  SF6تَ فضای تیي دّ جذاسٍ تَ جای ُْا یا آسگْى عولکشد عایك فْتی ؽیؾَ سا
افضایؼ هی دُذ  SF6 .گاص تغیاس گشاًی اعت کَ اعتفادٍ اص آى همشّى تَ فشفَ ًوی تاؽذ.
تَ جای آى هی تْاى اص ؽیؾَ ُایی تا ضخاهت هتفاّت دس عاختاس ؽیؾَ دّ جذاسٍ تِشٍ جغت.
ّجْد ضخاهتِای هتفاّت اص پذیذٍ سصًاًظ جلْگیشی کشدٍ ّ تاعث تِثْد دس هیضاى ایضّالعیْى
فْتی هی گشدد.
هْثشتشیي ساٍ تشای افضایؼ خافیت  dampingدس ؽیؾَ ُا لویٌیت کشدى آًِا تا طلك PVB
اعت .تخؾی اص اهْاج فْت دس اثش تشخْسد تا طلك  PVBتَ گشها تثذیل هی ؽْد.
کاس آهذتشیي ؽیؾَ ُا دس صهیٌَ عایك فْتی ؽیؾَ ُای دّ جذاسٍ ُای ُغتٌذ کَ دس عاختاس آًِا
ؽیؾَ لویٌیت تَ کاس سفتَ اعت.

ایي خثشًاهَ تشای افشادی کَ دس خثشًاهَ ایٌتشًتی ًّْط ؽیؾَ ثثت ًام کشدٍ اًذ  ،هاُیاًَ تَ فْست سایگاى
اسعال هیؾْد.
تشای کغة اطالعات تیؾتش هیتْاًیذ تَ عایت ؽشکت ًّْط ؽیؾَ  www.venusglass.netهشاجعَ کشدٍ یا تا
دفتش خذهات هٌِذعی فشّػ تواط حافل فشهائیذ.
دس فْست عذم توایل تَ دسیافت ؽواسٍ ُای تعذی خثشًاهَ ًّْط ؽیؾَ لطفا تا آدسط
 techinfo@venusglass.netتواط حافل فشهاییذ.

