
مقررات ملی ساختمان ھجدھم مبحث

عایق بندی و تنظیم صدا

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی :تھیه کننده

ساختمان

١٣٨٠تاریخ انتشار 

ش درشامل مقررات مربوط به عایق بندی و آکوستیک ساختمانھا بوده کــه                این کتاب    دو بخــ

:بشرح ذیل می باشدودو پیوست 

مبحث ھجدھم

مقدمه

کلیات١-١٨

ھدف١-١-١٨

حدود ونحوه کاربرد٢-١-١٨

تعاریف٣-١-١٨

مقررات آکوستیکی انواع ساختمانھا٢-١٨

مقررات عمومی١-٢-١٨

ساختمانھای مسکونی٢-٢-١٨

ھتل ھا٣-٢-١٨

ساختمانھای آموزشی۴-٢-١٨

بیمارستانھا ومراکز بھداشتی درمانی۵-٢-١٨

ساختمانھای اداری و تجاری۶-٢-١٨

سالن ھای سخنرانی وکتابخانه ھا٧-٢-١٨

حــداکثر تــراز صــدای کوبــه ای تراگســیل     ٨-٢-١٨

شده از سقف میان طبقات در ساختمانھا
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پیوست ھای مبحث ھجدھم

ش صدای یک       :پیوست یک  ص کاھ ش تعیین شاخ رو

جداکننده مرکب

ــده ھـــا در      :پیوســـت دو ــدابندی جداکنـن مقـــادیر ـص

ساختمان

انگلیسی-واژه نامه فارسی
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کلیات ١-١٨

ھدف ١-١-١٨

ش                )صــدای ناخواسـته   (ھدف از تدوین این مقررات به حداقل رساندن نوفه               ت تـا ضـمن تـأمین سـالمت و آســای در سـاختمانھا اـس

.ساکنان، شرایط مناسب شنیداری نیز فراھم گردد

حدود و نحوه کاربرد ٢-١-١٨

که بعد از تاریخ تصویب این مقررات احداث می ١-١-٢-١٨رعایت این مقررات در مورد فضاھای ساختمانی عنوان شده در بند )الف

.گردند، الزامی است بناھای مسکونی ملزم به رعایت این بند نمی باشند

آن ٢-١٨سال بعد از تصویب این مقررات با بند ٥، باید ظرف مدت ١-١-٢-١٨فضاھای ساختمانی موجود و عنوان شده در بند )ب 

.نمی باشندمنطبق گردند بناھای مسکونی ملزم به رعایت این بند

ش از ھشت واحد و یا بیشتر از چھار طبقه مسکونی که بعد از )ج  رعایت این مقررات در مورد کلیه مجموعه ھای مسکونی با بی

.تاریخ تصویب این مقررات احداث می گردند، الزامی است

ش در کلیه موارد این مقررات مربوط به شرایط تحویل فضاھا می باشد١-٢-١-١٨ در مورد البی ھتل ھا، تراز .تراز نوفه و واخن

.نوفه در شرایط بھره برداری نیز عنوان شده است

س ٢-٢-١-١٨ ش صدای وزن یافته جدارھا، باید بر اسا ش و شاخص کاھ ش اندازه گیری مربوط به تراز نوفه، زمان واخن رو

.انجام شودISOاستانداردھا و آئین نامه ھای معتبر داخلی یا بین المللی نظیر 

تعاریف ٣-١-١٨

:نوفه١-٣-١-١٨

نوفه به ھرگونه صدای ناخواسته گفته می شود 

:امواج صوتی ھوابرد٢-٣-١-١٨

.امواج صوتی ھوابرد به امواج صوتی گفته می شود که محیط انتشار آن ھواست

:نوفه زمینه٣-٣-١-١٨

منشاء آن می تواند خارجی، مانند نوفه وسایل ترابری یا داخلی .نوفه زمینه به نوفه موجود در فضای موردنظر اتالق می گردد

.و یا ھمھمه افراد باشدمانند صدای ناشی از تأسیسات

:تراگسیل٤-٣-١-١٨

.تراکسیل به پدیده ای گفته می شود که فرآیند انتقال انرژی در یک محیط یا از درون یک جداکننده را مشخص می کند

:تراگسیل ھوابرد٥-٣-١-١٨

ش درآید، نحوه انتقال یافتن صدای اولیه به فضای موردنظر را تراگسیل  ھرگاه جداکننده ای به وسیله امواج صوتی ھوابرد به ارتعا

.ھوابرد گویند
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:تراگسیل پیکری٦-٣-١-١٨

ش درآید نحوه انتقال یافتن صـدای اولیـه بـه فضــای موردنظـر را تراگسـیل                              ش به ارتعا ھرگاه جداکننده ای به وسیله یک جسم مرتع

.پیکری گویند

:بسامد٧-٣-١-١٨

ی                       بسامد به تعداد نوسانات چرخه ای و تکرارپذیر یک موج در ثانیه گفته می شـود واحــد تعــداد چرخـه ھــا در ثانیــه ھرتـز نامیــده ـم

.شود

:ضریب تراگسیل یک جداکننده٨-٣-١-١٨

س رابطه  :تعریف می گردد)١-١-١٨(ضریب تراگسیل یک جداکننده بر اسا

)١-١-١٨(

:که در آن

ضریب تراگسیل جداکننده =

.شدت موج صوتی فرود آمده به یک طرف جداکننده به وات بر مترمربع=

.شدت موج صوتی تراگسیل یافته از طرف دیگر جداکننده به وات برمترمربع=

:ضریب جذب یک جداکننده٩-٣-١-١٨

.تعریف می گردد)٢-١-١٨(ضریب جذب یک جداکننده توسط رابطه 

) ٢-١-١٨(

:که در آن

ضریب جذب جداکننده =

.شدت موج صوتی فرود آمده به یک طرف جداکننده به وات بر مترمربع=

.شدت موج صوتی جذب شده توسط جداکننده به وات برمترمربع=

دسی بل ١٠-٣-١-١٨

س یکی از دو رابطه  ص می گردد و به )٣-١-١٨(دسی بل مقیاسی است نسبی و لگاریتمی که در مورد صدا، بر اسا dBمشخ

ش داده می شود .نمای

یا(٣-١-١٨)
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:که در آن

.، به وات به مترمربع١شدت صدا در نقطه =

.، به وات به مترمربع٢شدت صدا در نقطه =

)پاسکال(، به نیوتن به مترمربع ١فشار مؤثر صدا در نقطه =

)پاسکال(، به نیوتن به مترمربع ٢فشار مؤثر صدا در نقطه =

.لگاریتم به پایه ده نسبت موردنظر=

:تراز صدا١١-٣-١-١٨

س یکی از دو رابطه  ص می گردد که مقدار آنھا در عمل با یکدیگر برابرند)٤-١-١٨(تراز صدا بر حسب دسی بل بر اسا .مشخ

یا(۴-١-١٨)

:که در آن

س = dBتراز شدت صدا، به مقیا

س = dBتراز فشار صدا، به مقیا

)وات به مترمربع (شدت صدای مبنا =

)نیوتن به مترمربع (فشار موثر صدای مبنا =

شدت صدای موردنظر، به وات به مترمربع =

P= ،پاسکال(به نیوتن به مترمربع فشار موثر صدای موردنظر(

Log= لگاریتم به پایه ده نسبت موردنظر

:Aنمودار استاندارد ١٢-٣-١-١٨

س .نموداریست که عملکرد موردنیاز یک مدار الکترونیکی را تعریف می کندAنمودار استاندارد  ھدف از این عملکرد، که بر اسا

ش شنوایی انسان را با سھولت و دقت کافی در صدا سنجی تقلید کند .تجربه بدست آمده، این است که مدار مذکور بتواند واکن

رسم گردیده ١-١-١٨مندرج و در شکل ١-١-١٨بر حسب بسامد در جدول نمودار مذکور بر اساس مقادیر تغییرات نسبی مدار

ص می گرددAداده شود، با پسوند »وزن«که بصورت شکل این نمودار تغییر، یا به اصطالح )طیفی(بینابی .است .مشخ

Aمقادیر تغییرات نسبی مدار ١-١-١٨جدول 

بسامد 

بندھای یک 

١٦٥/٣١٦٣١٢٥٢٥٠٥٠٠١٠٠٠٢٠٠٠٤٠٠٠٨٠٠٠١٦٠٠٠
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در بسامدھای مختلف Aنمودار تغییرات نسبی مدار ١-١-١٨شکل 

شار صدای وزن یافته١٣-٣-١-١٨ )(Aتراز ف

س رابطه dB، که بر حسب Aتراز فشار صدای وزن یافته  ص می گردد)٥-١-١٨(است، بر اسا .مشخ

)٥-١-١٨(

:که در آن

س نمودار استاندارد = )پاسکال(به نیوتن برمترمربع Aفشار مؤثر صدای وزن یافته بر اسا

)پاسکال(نیوتن برمترمربع ٢*١٠-٥فشار مؤثر صدای مبنا که مقدار آن برابر است با =

L)تراز معادل صدای وزن یافته١٤-٣-١-١٨ AeqT)A:

A گفته می شود، عبارت است از مقدار تراز فشار صدای ممتد، ، که اصطالح

دارای ھمان فشار صدای مؤثر است که ھر صدای موردنظر با تراز T، که در یک مدت زمان معین Aپایدار و وزن یافته با نمودار 

ھنگامی به 

ھرتز

تغییرات 

Aنسبی مدار 

به دسی بل

٠١/٢١١/١٦/٦-٢/٣-٦/٨-١/١٦-٢/٢٦-٤/٣٩-٧/٥٦-
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.استdBمشخص می گردد و بر حسب )٦-١-١٨(این تراز معادل طبق رابطه .متغیردارد

(١-١٨-۶)

:که در آن

Aفشار صدای لحظه ای وزن یافته با نمودار استاندارد =

فشار مؤثر صدای مبنا که مقدار آن برابر است با = )پاسکال(نیوتن بر مترمربع ٢*١٠-٥

.دقیقه قید شده است٣٠مدت زمان اندازه گیری تراز صدا است که در این مقررات =

:بسامد مرکزی استاندارد شده بندھای یک ھنگامی١٥-٣-١-١٨

.بسامد مرکزی بندھای یک ھنگامی که در این مقررات مورد استفاده قرار می گیرد بشرح زیر است

ھرتز ٨٠٠٠٤٠٠٠٢٠٠٠١٠٠٠٥٠٠٢٥٠١٢٥٦٣٥/٣١

سامد مرکزی استاندارد شده بندھای یک سوم ھنگامی١٦-٣-١-١٨ :ب

.بسامد مرکزی بندھای یک سوم ھنگامی که در این مقررات مورد استفاده قرار می گیرد بشرح زیر است

ھرتز ٥٠٠٤٠٠٣١٥٢٥٠٢٠٠١٦٠١٢٥١٠٠

٣١٥٠٢٥٠٠٢٠٠٠١٦٠٠١٢٥٠١٠٠٠٨٠٠٦٣٠

:(PNC)نمودارھای برسنج ترجیحی نوفه ١٧-٣-١-١٨

این نمودارھا بر .نوفه به منظور تأمین و ارزیابی وضوح گفتار استفاده می شوند)طیف(برای ردجه بندی بیناب PNCنمودارھای 

س مقادیر تراز فشار صدا در بسامد مرکزی بندھای یک ھنگامی در جدول  مندرج و تعدادی از آنھا که در این مقررات ٢-١-١٨اسا

.رسم شده اند٢-١-١٨استفاده شده در شکل

شار صدا در بندھای یک ھنگامی نمودارھای٢-١-١٨جدول  PNCمقادیر تراز ف

شماره(dB)ترازھای فشار صدا در بند یک ھنگامی 

نمودارھای

PNC

(Hz)بسامد مرکزی بندھای یک ھنگامی 

٨٠٠٠٤٠٠٠٢٠٠٠١٠٠٠٥٠٠٢٥٠١٢٥٦٣٥/٣١

٨٨١٠١٥٢١٢٨٣٥٤٣٥٨١٥-PNC

١٣١٣١٥٢٠٢٦٣٢٣٩٤٦٥٩٢٠-PNC

١٨١٨٢٠٢٥٣١٣٧٤٣٤٩٦٠٢٥-PNC

٢٣٢٣٢٥٣٠٣٥٤١٤٦٥٢٦١٣٠-PNC

٢٨٢٨٣٠٣٥٤٠٤٥٥٠٥٥٦٢٣٥-PNC

٣٣٣٣٣٦٤٠٤٥٥٠٥٤٥٩٦٤٤٠-PNC

٣٨٣٨٤١٤٥٥٠٥٤٥٨٦٣٦٧٤٥-PNC
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ش صدا ١٨-٣-١-١٨ ص کاھ :(R)شاخ

ش صدای یک جداکننده که افت تراگسیل نیز نامیده می شود، طبق رابطه  .تعریف می گردد)٧-١-١٨(شاخص کاھ

)٧-١-١٨(

یا 

:که در آن

ش، به وات= توان صوتی فرود آمده به نمونه مورد آزمای

ش، به وات= توان صوتی تراگسیل شده از نمونه مورد آزمای

R یاTL=ش صدا یا افت تراگسیل، به دسی بل شاخص کاھ

ضریب تراگسیل جداکننده =

ش صدا از رابطه  :بدست می آید)٨-١-١٨(در آزمایشگاه صدابندی شاخص کاھ

TLیا (٨-١-١٨)

٤٣٤٣٤٦٥٠٥٤٥٨٦٢٦٦٧٠٥٠-PNC

٤٨٤٨٥١٥٥٥٩٦٢٦٦٧٠٧٣٥٥-PNC

٥٣٥٣٥٦٥٩٦٣٦٦٦٩٧٣٧٦٦٠-PNC

٥٨٥٨٦١٦٤٦٧٧٠٧٣٧٦٧٩٦٥-PNC
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:که در آن

تراز صدا در اتاق منبع به دسی بل =

تراز صدا در اتاق دریافت به دسی بل=

T= ش اتاق دریافت به ثانیه زمان واخن

S= ش به مترمربع سطح جدار مورد آزمای

V= حجم اتاق دریافت به مترمکعب

A= سطح معادل جذب کننده ھای صدا در اتاق دریافت

ش١٩-٣-١-١٨ :زمان واخن

ش که طبق یکی از دو رابطه  س از قطع منبع صدا، تراز فشار )٩-١-١٨(زمان واخن محاسبه می گردد عبارتست از مدت زمانی که پ

.دسی بل افت کند٦٠صدا 

)٩-١-١٨(

)رابطه دقیق(

(رابطه تقریبی)یا

:که در آن

ش اتاق، به ثانیه = زمان واخن

مجموعه سطوح اتاق، به مترمربع=

حجم اتاق، به مترمکعب =

سطح معادل جذب کننده ھای صدا، به مترمربع =

جذب طولی ھوا، به متر به توان منفی یک =

ضریب جذب میانگین اتاق =
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eلگاریتم در پایه =

ش صدای وزن یافته٢٠-٣-١-١٨ ص کاھ :(Rw)شاخ

ش صدای وزن یافته یا بعبارتی دیگر، گروه یا درجه تراگسیل  کمیتی است تک عددی به دسی بل برای درجه (STC)شاخص کاھ

س نمودار مبنا در جدول ٥٠٠بندی نمودار افت تراگسیل جداکننده ھا در بسامد  ٣-١-١٨مندرج و در شکل ٣-١-١٨ھرتز، که بر اسا

.رسم گردیده است

سیل جداره مقادیر مبنا برای٣-١-١٨جدول  درجه بندی کردن افت تراگ

مقادیر مبنا به 

(dB)

بسامد مرکزی یک 

سوم ھنگامی 

(Hz)

٣٣

٣٦

٣٩

٤٢

٤٥

٤٨

٥١

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٦

٥٦

٥٦

٥٦

١٠٠

١٢٥

١٦٠

٢٠٠

٢٥٠

٣١٥

٤٠٠

٥٠٠

٦٣٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٥٠

١٦٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣١٥٠
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نمودار مقادیر مبنابرای درجه بندی افت تراگسیل جدارھا٣-١-١٨شکل 

:(Li)تراز فشار صدای کوبه ای ٢١-٣-١-١٨

تراز فشار صدای کوبه ای عبارتست از تراز میانگین فشار صدا در یک بند بسامدی مشخص در اتاق دریافت در شرایطی که طرف 

ش درآمده باشد ش بوسیله دستگاه پاکوب به ارتعا -١-١٨(مقدار تراز فشار صدای کوبه ای طبق رابطه .باالی سقف مورد آزمای

.محاسبه می گردد)١٠

)١٠-١-١٨(

:که در آن

P1 ، P2 ، P3و...Pn= فشار مؤثر صدا درnمحل مختلف در اتاق دریافت، به نیوتن بر مترمربع.

Po=پاسکال(نیوتن بر مترمربع فشار مؤثر صدای مبنا برابر است با(

:(Ln)تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده ٢٢-٣-١-١٨

را با توجه به Liتراز صدای کوبه ای معمول شده به شاخصی گفته می شود که مقدار تراز فشار صدای کوبه ای اندازه گیری شده 

)١١-١-١٨(مقدار تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده طبق رابطه .شرایط آکوستیکی داخلی اتاق دریافت معمول می نماید

.محاسبه می گردد

)١١-١-١٨(

:که در آن

تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده، به دسی بل =

تراز میانگین فشار صدای کوبه ای، به دسی بل =

سطح معادل جذب کننده ھا در اتاق دریافت، به مترمربع =

سطح معادل جذب کننده مبنا برابر با ده مترمربع =

حجم اتاق دریافت، به مترمکعب =

ش در اتاق دریافت، به ثانیه = زمان واخن
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:(Lnw)تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته ٢٣-٣-١-١٨

تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته کمیتی است تک عددی به دسی بل برای درجه بندی کردن نمودار تراز صدای 

این نمودار مبنا .ھرتز که بر اساس نمودار مبنا درجه بندی می شود٥٠کوبه ای معمول شده تراگسیل یافته از سقف در بسامد 

.رسم گردیده است)٤-١-١٨(مندرج و در شکل )٤-١-١٨(در جدول 

کردن صدای کوبه ای تراگسیل شده از سقفمقادیر مبنا برای درجه بندی ٤-١-١٨جدول 

مقادیر مبنا به 

(dB)

بسامد مرکزی یک 

سوم ھنگامی 

(Hz)

٦٢

٦٢

٦٢

٦٢

٦٢

٦٢

٦١

٦٠

٥٩

٥٨

٥٧

٥٤

٥١

٤٨

٤٥

٤٢

١٠٠

١٢٥

١٦٠

٢٠٠

٢٥٠

٣١٥

٤٠٠

٥٠٠

٦٣٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٥٠

١٦٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣١٥٠
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نمودار مقادیر مبنا برایدرجه بندی صدای کوبه ای تراگسیل شده از سقف ٣-١-١٨شکل 

:الیه٢٤-٣-١-١٨

.مانند اندود گچ، قیرگونی، دیوار آجری.الیه به ساختاری گفته می شود که چکالی حجمی آن در جھات مختلف یکسان باشد

:جداکننده ساده٢٥-٣-١-١٨

وزن (جداکننده ساده به جداکننده ای گفته می شود که در مقطع، از یک یا چند الیه تشکیل شده است، لذا چگالی سطحی 

.مانند در، پنجره، دیوار آجری با اندود گچ و خاک یا دیوار دو جداری آجری.آن در نقاط مختلف یکسان است)واحد سطح

:جداکننده مرکب٢٦-٣-١-١٨

مانند دیواری که در و .جداکننده مرکب به جداکنندھای گفته می شود که سطح آن از چند جداکننده ساده تشکیل شده باشد

.پنجره دارد

:شرایط بھره برداری یک فضا٢٧-٣-١-١٨

به شرایطی گفته می شود که کلیه اجزاء تأسیساتی و تجھیزاتی مثل سیستم تھویه و ھوارسانی و مبلمان در حال بھره برداری 

.بوده و افراد حاضر در آن فضا نیز مشغول فعالیت معمول خود باشند

:شرایط تحویل یک فضا٢٨-٣-١-١٨

ی اجـزاء تأسیســاتی و                       به شرایطی گفته می شود که در آن کلیه تأسیسات غیرقابل حمل و وابسته به ساختمان فعــال بـوده، وـل

.عوامل قابل حمل مانند تلفن، تلویزیون، جاروبرقی و ھمچنین افراد در آن فضا فعال نباشند

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد قانونی 

.دارد
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مقررات آکوستیکی انواع ساختمانھا ٢-١٨

:مقررات عمومی١-٢-١٨

س، بیمارستان ھا، ساختمانھای اداری و تجاری و ١-١-٢-١٨ مقررات آکوستیکی در ساختمانھای مسکونی، ھتل ھا، مدار

س و کتابخانه در بندھای  .ارائه شده است٧-٢-١٨و ٦-٢-١٨، ٥-٢-١٨، ٤-٢-١٨، ٣-٢-١٨، ٢-٢-١٨سالن ھای کنفران

ش صدای وزن یافته ٢-١-٢-١٨ ص کاھ موردنیاز برای جداکننده ھا در این ساختمانھا، در (Rw)مقادیر تعیین شده حداقل شاخ

دسی بل است، چنانچه تراز ٧٠آن منطقه مساوی یا کمتر از (LPA)مناطقی مورد استفاده قرار می گیرد که تراز نوفه وزن یافته 

ش یابد ش از این مقدار باشد مقادیر حداقل باید به ھمان میزان افزای .نوفه بی

ش صدای وزن یافته برای جداکننده ھای ساده مثل دیوار، در و پنجره از طرف آزمایشگاھھای ٣-١-٢-١٨ ص کاھ مقادیر شاخ

در صورتیکه جداکننده موردنظر، مانند نمای یک .ارائه شده است٢آکوستیک کشور ارائه می گردد که تعدادی از آنھا در پیوست 

ش صدای وزن یافته این جداکننده مرکب با توجه به شاخص ھای اجزاء تشکیل دھنده آن  ص کاھ ساختمان، مرکب باشد شاخ

ش محاسبه در پیوست .محاسبه می گردد .توضیح داده شده است١رو

سکونی ٢-٢-١٨ ساختمانھای م

.رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندھای زیرین در ساختمانھای مسکونی الزامی است١-٢-٢-١٨

تراز نوفه زمینه ٢-٢-٢-١٨

.ارائه شده است)١-٢-١٨(در جدول)مانند آپارتمان(حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاھای داخلی ھر واحد مسکونی 
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حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاھای داخلی ھر واحد مسکونی١-٢-١٨جدول 

ش ٣-٢-٢-١٨ زمان واخن

ش در بسامدھای  ٥ھرتز برای راه پله و راھرو عمومی در ساختمانھای مسکونی ٢٠٠٠و ١٠٠٠، ٥٠٠حداکثر میانگین زمان واخن

.ثانیه تعیین شده است١/

ش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ھا ٤-٢-٢-١٨ ص کاھ شاخ

ش صدای وزن یافته  ص کاھ اراه )٢-٢-١٨(موردنیاز برای جداکننده ھا در ساختمانھای مسکونی در جدول (Rw)حداقل شاخ

.شده است

ش صدای وزن یافته موردنیاز٢-٢-١٨جدول  ص کاھ برای جداکننده ھا درحداقل شاخ

ساختمانھای مسکونی

ھتل ھا ٣-٢-١٨

.رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندھای زیرین در ھتل ھا الزامی است١-٣-٢-١٨

تراز نوفه زمینه ٢-٣-٢-١٨

.ارائه شده است)٣-٢-١٨(حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاھای داخلی ھتل در جدول 

حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاھای داخلی ھر ھتل٣-٢-١٨جدول 

حداکثر تراز نوفه زمینهنوع فضا

LPA بهdB)٣٠(LAeq بهdB

٣٥٣٠اتاق خواق

٤٠٣٥اتاق ھای نشیمن

٥٠٤٥آشپزخانه

ش صدای وزن یافته عنوان ص کاھ dBبه (Rw)حداقل شاخ

٤٥جداکننده اتاق خواب از فضای بیرونی ساختمان

٤٠جداکننده ا تاق نشیمن از فضای بیرونی ساختمان

٣٥جداکننده آشپزخانه از فضای بیرونی ساختمان 

جداکننده یا مجموعه جداکننده ھای موجود میان اتاق 

خواب و اتاق تلویزیون در یک واحد مسکونی

٤٠

جداکننده یا مجموعه جدارھای میان اتاق خواب و سایر 

فضاھای داخلی به غیر از اتاق تلویزیون در یک واحد 

مسکونی

٣٠

٥٠جداکننده دو واحد مجاور و مستقل 

حداکثر تراز نوفه زمینهنوع فضا

LPA بهdB)٣٠(LAeq بهdB

٣٥٣٠اتاق میھمان 

٤٠٣٥ھنگام تحویل )البی(سالن انتظار 
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ش ٣-٣-٢-١٨ زمان واخن

ش در فضاھای داخلی ھتل در جدول  .ارائه شده است)٤-٢-١٨(حداکثر زمان واخن

ش در فضاھای داخلی ھتل٤-٢-١٨جدول  حداکثر زمان واخن

ش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جدارھا ٤-٣-٢-١٨ ص کاھ شاخ

ش صدای وزن یافته  ص کاھ .ارائه شده است)٥-٢-١٨(موردنیاز برای جداکننده ھا در ھتل ھا جدول(Rw)حداقل شاخ

ش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ھا در ھتل ٥-٢-١٨جدول  ص کاھ حداقل شاخ

ساختمانھای آموزشی٤-٢-١٨

.رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندھای زیرین در ساختمانھای آموزشی الزامی است١-٤-٢-١٨

تراز نوفه زمینه ٢-٤-٢-١٨

.ارائه شده است)٦-٢-١٨(حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاھای داخلی ھر واحد آموزشی در جدول 

حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاھای داخلی ساختمانھای آموزشی٦-٢-١٨جدول 

.در این مورد اجباری استPNC–٤٠و PNC-٣٥رعایت نمودار برسنج :تذکر

ش ٣-٤-٢-١٨ زمان واخن

٥٥٥٠ھنگام بھره برداری )البی(سالن انتظار 

٤٠٣٥راھروھا

سامدھای نوع فضا ش به ثانیه در ب ھرتز٢٠٠٠، ١٠٠٠، ٥٠٠میانگین زمان واخن

٨/٠اتاق میھمان

١)البی(سالن انتظار 

٢/١راھروھا

ش صدای وزن یافته عنوان ص کاھ dBبه (Rw)حداقل شاخ

٤٥جداکننده اتاق میھمان از فضای بیرون ساختمان

٥٠جداکننده میان دو اتاق میھمان

٣٥جداکننده میان اتاق میھمان از راھرو

نوع فضا

حداکثر تراز نوفه زمینه

LPA بهdB)٣٠(LAeq بهdB نمودار برسنج

نوفه

س نظری س در PNC-٤٠٣٥٣٥کال

PNC-٤٥٤٠٤٠آزمایشگاھھا

___٥٠٤٥کارگاھھا
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ش در فضاھای داخلی ساختمانھای آموزشی در جدول  .ارائه شده است)٧-٢-١٨(حداکثر زمان واخن

ش در فضاھای داخلی ساختمانھای آموزشی٧-٢-١٨جدول  حداکثر زمان واخن

ش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ھا٤-٤-٢-١٨ ص کاھ شاخ

ش صدای وزن یافته  ص کاھ ارائه )٨-٢-١٨(موردنیاز برای جداکننده ھا در ساختمانھای آموزشی در جدول (Rw)حداقل شاخ

.شده است

ش به ثانیه در بسامدھای نوع فضا ٢٠٠٠، ١٠٠٠، ٥٠٠میانگین زمان واخن

ھرتز

س نظری  س در ١)در شرایط خالی(کال

٢/١آزمایشگاھھا

٥/١راھرو، راه پله، کارگاھھا
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ش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ھا در ساختمانھای آموزشی)٨-٢-١٨(جدول  ص کاھ حداقل شاخ

بیمارستانھا و مراکز بھداشتی و درمانی ٥-٢-١٨

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندھای زیرین در ساختمان بیمارستانھا، مراکز بھداشتی و درمانی ١-٥-٢-١٨

.الزامی است

تراز نوفه زمینه ٢-٥-٢-١٨

.ارائه شده است)٩-٢-١٨(حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاھای داخلی بیمارستان و مراکز بھداشتی و درمانی در جدول

حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاھای داخلی بیمارستانھا و مراکز بھداشتی و درمانی٩-٢-١٨جدول 

ش ٣-٥-٢-١٨ زمان و اخن

ش در فضاھای داخلی بیمارستانھا و مراکز بھداشتی و درمانی در جدول .ارائه شده است)١٠-٢-١٨(حداکثر زمان واخن

ش صدای وزن یافته عنوان ص کاھ dBبه (Rw)حداقل شاخ

س نظری از فضای بیرونی ساختمان  س در ٤٠جداکننده کال

٣٥جداکننده کارگاه یا آزمایشگاه از فضای بیرونی ساختمان 

س نظری س در ٥٠جداکننده میان دو کال

س نظری از راھرو  س در ٣٥جداکننده کال

٣٠جداکننده آزمایشگاه از راھرو

٣٥جداکننده کارگاه از راھرو 

نوع فضا

حداکثر تراز نوفه زمینه

LPA بهdB)٣٠(LAeq بهdB

ش بستری، مراقبت ھای ویژه، جراحی، اتاق زایمان ٣٥٣٠اتاقھای بخ
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ش در فضاھای داخلی بیمارستانھا و مراکز بھداشتی و درمانی١٠-٢-١٨جدول  حداکثر زمان واخن

ش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ھا ٤-٥-٢-١٨ ص کاھ شاخ

ش صدای وزن یافته  ص کاھ (موردنیاز برای جداکننده ھا در بیمارستانھا و مراکز بھداشتی و درمانی در جدول (Rw)حداقل شاخ

.ارائه شده است)١١-٢-١٨

ش وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ھا در بیمارستانھا و مراکز بھداشتی و ١١-٢-١٨جدول  ص کاھ حداقل شاخ

درمانی

ساختمانھای اداری و تجاری٦-٢-١٨

.رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندھای زیرین در ساختمان اداری و تجاری الزامی است١-٦-٢-١٨

تراز نوفه زمینه٢-٦-٢-١٨

.ارائه شده است)١٢-٢-١٨(حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاھای داخلی ساختمانھای اداری و تجاری در جدول 

حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاھای داخلی ساختمانھای اداری و تجاری١٢-٢-١٨جدول 

ش ٣-٦-٢-١٨ زمان واخن

ش در فضاھای داخلی ساختمانھای اداری و تجاری در جدول  .ارائه شده است)١٣-٢-١٨(حداکثر زمان واخن

ش در فضاھای داخلی ساختمانھای اداری و تجاری)١٣-٢-١٨(جدول  حداکثر زمان واخن

ش به ثانیه در بسامدھای نوع فضا ، ٥٠٠میانگین زمان واخن

ھرتز٢٠٠٠، ١٠٠٠

ش بستری، مراقبت ھای ویژه، جراحی، اتاق زایمان ٢/١اتاقھای بخ

٥/١راھرو -راه پله 

ش صدای وزن یافته عنوان ص کاھ به (Rw)حداقل شاخ

dB

ش بســتری، مراقبــت ھــای ویــژه،         جداکننــده کلیــه اتاقھــای بخــ

جراحی و زایمان از فضای بیرونی ساختمان 

٤٥

ش بستری، مراقبت ھای ویژه،  جداکننده میان کلیه اتاقھای بخ

جراحی و زایمان 

٥٠

ش بستری و زایمان از راھرو ٣٥جداکننده کلیه اتاقھای بخ

٤٠جداکننده کلیه اتاقھای مراقبت ھای ویژه وجراحی از راھرو

حداکثر تراز نوفه زمینهنوع فضا

LPA بهdB)٣٠(LAeq بهdB

٤٥٤٠فضاھای اداری و مراکز کامپیوتری، سالن عمومی در کلیه بانکھا

ش به ثانیه در بسامدھای نوع فضا ، ١٠٠٠، ٥٠٠میانگین زمان واخن
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ش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ھا ٤-٦-٢-٨ ص کاھ شاخ

ش صدای وزن یافته  ص کاھ )١٤-٢-١٨(برای جداکننده ھا در ساختمانھای اداری و تجاری در جدول موردنیاز(Rw)حداقل شاخ

.ارائه شده است

ش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ھا در ساختمانھای اداری و ١٤-٢-١٨جدول  ص کاھ حداقل شاخ

تجاری

سالنھای سخنرانی و کتابخانه ھا ٧-٢-١٨

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندھای زیرین در فضای سالنھای سخنرانی و کتابخانه ھا الزامی می ١-٧-٢-١٨

.باشد

تراز نوفه زمینه٢-٧-٢-١٨

.ارائه شده است)١٥-٢-١٨(حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاھای داخلی در کتابخانه و سالن سخنرانی در جدول 

حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاھای داخلی کتابخانه و سالن سخنرانی١٥-٢-١٨جدول 

.در این مورد اجباری استPNC-٣٥رعایت نمودار برسنج :تذکر

ش ٣-٧-٢-١٨ زمان واخن

ش بھینه در کتابخانه ھا و سالن ھای سخنرانی، مقررات ویژه ای ارائه خواھد شد .برای تعیین زمان واخن

ش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ھا ٤-٧-٢-١٧ ص کاھ شاخ

ش صدای وزن یافته  ص کاھ دسی بل ٤٠موردنیاز برای جداکننده ھای راھرو از فضای داخلی سالن سخنرانی (Rw)حداقل شاخ

در ضمن برای تعیین افت صوتی بقیه جداکننده ھا مقررات ویژه ای ارائه خواھد .دسی بل تعیین شده است٣٠و برای کتابخانه 

.شد

حداکثر تراز صدای کوبه ای تراگسیل شده از سقف میان طبقات در ساختمانھا ٨-٢-١٨

٢-١٨دســی بـل در ســاختمانھای مـذکور در بنـد              ٥٠بـه مقـدار      )Lnw(رعایت حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافتـه                

ی گـردد کــه تعــدادی از آنھـا در                             .الزامی است  مقادیر تراز صدای کوبه ای معمول شده از طرف آزمایشگاھھای آکوسـتیک ارائــه ـم

ھرتز٢٠٠٠

٢/١اتاقھای اداری، مراکز کامپیوتری، سالن عمومی بانکھا

٥/١راھرو -راه پله 

ش صدای وزن یافته عنوان ص کاھ dBبه (Rw)حداقل شاخ

سالن ھــای                   جداکننده ھای اتاقھـای اداری، مراکــز کـامپیوتری 

عمومی بانک ھا از فضای بیرونی ساختمان 

٣٥

٤٥جداکننده میان اتاقھا در ساختمانھای اداری و تجاری 

٣٠اتاقھا در ساختمانھای اداری و تجاری از راھرو جداکننده

حداکثر تراز نوفه زمینهنوع فضا

LPA بهdB)٣٠(LAeq بهdB نمودار برسنج

نوفه

PNC-٤٠٣٥٣٥کتابخانه ھا-سالنھای سخنرانی
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.ارائه شده است٢پیوست 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد

Page 8 of مقررات آکوستیکی انواع ساختمانھا8

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 18\Data\2-18.html



ش صدای یک جداکننده مرکب-١پیوست  ص کاھ ش تعیین شاخ رو

ش صــدای جداکننـده ھـای                           ص کــاھ ک جداکننـده مرکــب از مقــادیر شـاخ ش صدای ـی برای محاسبه شاخص کاھ
ابتــدا بــا داشـتن    .ساده تشکیل دھنده آن که از طرف آزمایشگاھھای آکوستیک ارائه شده اسـتفاده می گــردد                      

ش صدای جداکننده ساده و با توجه به رابطه                 ص کاھ که وابستگی متقابل بین ضریب تراگســیل و            )١-١پ(شاخ
ص می کند ضریب تراگسیل جداکننده ساده محاسبه می شود ش صدای ھر جداکننده را مشخ ص کاھ .شاخ

ش محاسبه١-١ رو

ش صدای جداکننده ھـای ســاده                        ش صدای یک جداکننده مرکب از مقادیر شاخص کاھ برای محاسبه شاخص کاھ

ص     .تشکیل دھنده آن که از طرف آزمایشگاھھای آکوستیک ارائه شده استفاده می گــردد               ابتــدا بــا داشـتن شــاخ

ش صدای جداکننده ساده و با توجه به رابطه              ص               )١-١پ(کاھ که وابستگی متقابل بیـن ضـریب تراگســیل و شــاخ

ص می کند ضریب تراگسیل جداکننده ساده محاسبه می شود ش صدای ھر جداکننده را مشخ .کاھ

)١-١پ(

:که در آن

R= ش صدای جداکننده، به دسی بل ص کاھ شاخ

t= ضریب تراگسیل جداکننده

س با داشتن ضریب تراگســیل بـرای ھـر         سیل        )٢-١پ (جداکننـده سـاده و بـا اســتفاده از رابطــه         سپ ضـریب تراگ

.جداکننده مرکب محاسبه می شود

)٢-١پ (
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:که در آن

t= ضریب تراگسیل جداکننده مرکب

.، سطح ھر یک از جداکننده ھای ساده تشکیل دھنده جداکننده مرکب، به مترمربعو...،، 

با قرار دادن  ش صدای جداکننده مرکب محاسبه میگردد)٣-١پ (در رابطه  .شاخص کاھ

)٣-١پ (

:که در آن

t= ضریب تراگسیل صدای جداکننده مرکب

R=ش صدای جداکننده مرکب به دسی بل ص کاھ .شاخ

ک در بـه            جداکننـده مرکــبی بــه ابعـاد     :به عنوان مثال   مـتر، شــامل دیــوار بیســت و دو سـانتی آجـری و ـی
ش صدای وزن یافته دیـوار، در و پنجـره             . متر است   و پنجره ای به ابعاد         ابعاد ص کاھ در صورتی که شاخ

ب بصـورت زیـر                                     ٢٠و  ١٥،  ٥٠به ترتیــب    ش صـدای وزن یافته ایــن جداکننده مرـک ی بل باشـد، شــاخص کـاھ دـس

:محاسبه می شود

:حل

پنجره S1=٥*١=٥مترمربعپنجره

در S2=١*٢=٢مترمربعدر 

دیوارS3=۴٧-)۵+٢(=۴٠مترمربع دیوار

(٤٠مترمربع =١٠*٤٧–)٢+٥=S جداکننده

ش تخمینی با استفاده از نمودار ٢-١ رو

ش صدای جداکننـده                         ص کاھ در مواردی که سرعت محاسبه از دقت آن اھمیت بیشتری دارد می توان مقدار شاخ

ش، ایــن اســت کــه از مجموعــه     .تخمیــن زد١-١مرکــب را بــا اســتفاده از نمودارھــای شــکل پ      محــدودیت ایــن رو

ت آمده بـا سـاختار بعـدی                      ساختارھای یک جدار مرکب در ھر مرحله دو ساختار در نظر گرفته شده و نتیجه بدـس

. ضریب تراگسیل ھریک ازجداکننده ھای ساده تشکیل دھنده مرکب 
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.مورد بررسی قرار می گیرد

ش صدای جداکننده مرکب١-١شکل پ  ص کاھ نمودار تخمین شاخ

R1-R شتر ش صدای بی ص کاھ کسر شده از شاخ

R1ش صدای ساختاری که افت صوتی بیشتری دارد ص کاھ .شاخ

R2ش صدای ساختاری که افت صوتی کمتری دارد ص کاھ .شاخ

S1سطح جداری که افت صوتی بیشتری دارد.

S2سطح جداری که افت صوتی کمتری دارد.

R ش صدای جدار مرکب شاخص کاھ

ش تخمینی بدست آورد           ١-١به عنوان نمونه، جواب مثالی را که در بند           بدین .مطرح شده است می توان به دو رو

منظور ابتدا دیوار را به عنوان یک ساختار و پنجره را به عنوان ساختاری دیگر در نظر گرفتــه و بـه صـورت زیــر عمـل                        
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:می شود

ش صدای -الف  R1=٥٠–٢٠=٣٠( و پنجره را بدست آورده دیواراختالف دو کاھ - R2(  س منحـنی از ٣٠و سپ

.روی شکل مشخص می گردد

و از نقطـه مربـوط به ایــن            

.دسی بل را قطع کنــد     ٣٠نسبت در روی محور عمودی خطی به موازات محور افقی رسم کرده تا نمودار اختالف                       

س از محل تالقی بدست آمده خطی عمود بر محور افقی رسم کرده تا محور             ش     «سپ ص کاـھ کسر شده از شاخ

ش صدای مرکب .را قطع کند»صدا ص کاھ :، به صورت زیر بدست می آیدRدر نتیجه، شاخ

.نشان داده شده است٢-١مراحل فوق روی شکل پ

ش صدای جداکننده مرکب٢-١شکل پ ص کاھ نمودار تخمین شاخ

ش ساختار مرکب دیوار و پنجره بعنوان یک ساختار با ساختار در به عنــوان ســاختاری دیگـر در                                 س به ھمین رو سپ

.نظر گرفته می شود

جداکننده S=١٠*٧/٤=٤٧مترمربع
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در S2=٢*١=٢مترمربع

(٤٥مترمربع =٤٧–)٢=S1 دیوار و پنجره

.نشان داده شده است٣-١مراحل فوق روی شکل پ 

ص٣-١شکل پ  ش صدای جداکننده مرکبنمودار تخمین شاخ کاھ

ش تخمینی           ش محاســبه         ٢٦در نتیجه مقدار جداکننده مرکب از رو ی بـل و از رو ی بـل بدســت آمــده      ٢٦دـس دـس

.است
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کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ش صدای یک جداکننده مرکب-١پیوست  ص کاھ ش تعیین شاخ رو

ش محاسبه ١-١ رو

ش صدای جداکننده ھـای ســاده                            ش صدای یک جداکننده مرکب از مقادیر شاخص کاھ ص کاھ برای محاسبه شاخ

ص     .تشکیل دھنده آن که از طرف آزمایشگاھھای آکوستیک ارائه شده استفاده مــی گـردد                      ابتــدا بــا داشـتن شــاخ

ش صدای جداکننده ساده و با توجه به رابطه             ص            )١-١پ(کاھ که وابستگی متقابــل بیـن ضــریب تراگســیل و شــاخ

ش صدای ھر جداکننده را مشخص می کند ضریب تراگسیل جداکننده ساده محاسبه می شود .کاھ

پ( ١-١(

:که در آن

ش صدای جداکننده، به دسی بل = ص کاھ شاخ

ضریب تراگسیل جداکننده =

س با داشتن ضــریب تراگسـیل بــرای ھـر        ضـریب تراگسـیل     )٢-١پ (جداکننـده سـاده و بـا اســتفاده از رابطــه        سپ

.جداکننده مرکب محاسبه می شود

پ ( ٢-١(

:که در آن
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ضریب تراگسیل جداکننده مرکب =

.، سطح ھر یک از جداکننده ھای ساده تشکیل دھنده جداکننده مرکب، به مترمربعو...،، 

با قرار دادن  ش صدای جداکننده مرکب محاسبه میگردد)٣-١پ (در رابطه  ص کاھ .شاخ

پ ( ٣-١(

:که در آن

ضریب تراگسیل صدای جداکننده مرکب =

ش صدای جداکننده مرکب به دسی بل= ص کاھ .شاخ

ک در بــه ابعــاد          ١٠*٧/٤جداکننده مرکبی به ابعاد    :به عنوان مثال   متر، شامل دیوار بیست و دو سانتی آجری و ـی

ش صــدای وزن یافتــه دیــوار، در و پنجـره بــه                  .متر است  ٥*١و پنجره ای به ابعاد        ١*٢ ص کـاھ در صورتی کـه شـاخ

ش صدای وزن یافته این جداکننده مرکــب بصــورت زیــر محاســبه                ٢٠و  ١٥، ٥٠ترتیب   دسی بل باشد، شاخص کاھ

:می شود

:حل

=٥*١=٥پنجره مترمربع S1 پنجره

=١*٢=٢مترمربعدر  S2 در

(٤٠مترمربعدیوار  =١٠*٤٧–)٢+٥=S جداکننده

Page 2 of پیوست ھا6

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 18\Data\peyvast-1.html



ش تخمینی با استفاده از نمودار ٢-١ رو

ش صــدای جداکننده                              ص کاھ در مواردی که سرعت محاسبه از دقت آن اھمیت بیشتری دارد می توان مقدار شاخ

ش، اـیـن اســت کــه از مجموعــه      .تخمیــن زد١-١مرکــب را بــا اســتفاده از نمودارھــای شــکل پ        محــدودیت ایــن رو

ت آمـده بـا سـاختار بعــدی                         ساختارھای یک جدار مرکب در ھر مرحله دو ساختار در نظر گرفته شده و نتیجـه بدـس

.مورد بررسی قرار می گیرد

R1-R ش صدای بیشتر ص کاھ کسر شده از شاخ

R1ش صدای ساختاری که افت صوتی بیشتری دارد ص کاھ .شاخ

R2ش صدای ساختاری که افت صوتی کمتری دارد .شاخص کاھ

S1سطح جداری که افت صوتی بیشتری دارد.

S2سطح جداری که افت صوتی کمتری دارد.
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R ش صدای جدار مرکب ص کاھ شاخ

ش صدای جداکننده مرکب١-١شکل پ  ص کاھ نمودار تخمین شاخ

ش تخمینی بدست آورد           ١-١به عنوان نمونه، جواب مثالی را که در بند            بدیـن   .مطرح شده است می توان به دو رو

منظور ابتدا دیوار را به عنوان یک ساختار و پنجره را به عنوان ساختاری دیگر در نظـر گرفتـه و بــه صـورت زیــر عمـل                                

:می شود

ت آورده    -الف  ش صدای دویار و پنجره را بدـس R1=٥٠–٢٠=٣٠(اختالف دو کاھ - R2(     س منحـنی از ٣٠و سـپ

ص می گردد .روی شکل مشخ

-ب  نسبت دو سطح تشکیل دھنده دیوار و پنجره را بدست آورده 

٣٠و از نقطه مربوط به این نسبت در روی محور عمودی خطی به موازات محور افقی رسم کرده تا نمودار اختــالف                   

س از محل تالقی بدست آمده خطی عمود بر محور افقی رســم کـرده تــا محـور          .دسی بل را قطع کند  کسـر  «سپ

ش صدا  ص کاھ ش صدای مرکب    .را قطع کند»شده از شاخ ت مــی      Rدر نتیجه، شاخص کاھ ، بــه صـورت زیـر بدـس

:آید

.نشان داده شده است٢-١مراحل فوق روی شکل پ
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ش صدای جداکننده مرکب٢-١شکل پ ص کاھ نمودار تخمین شاخ

ش ساختار مرکب دیوار و پنجره بعنوان یک ساختار با سـاختار در بـه عنــوان ســاختاری دیگــر در                س به ھمین رو سپ

.نظر گرفته می شود

جداکننده S=١٠*٧/٤=٤٧مترمربع

در S2=٢*١=٢مترمربع

(٤٥مترمربع =٤٧–)٢=S1 دیوار و پنجره

و

.نشان داده شده است٣-١مراحل فوق روی شکل پ 
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ص٣-١شکل پ  ش صدای جداکننده مرکبنمودار تخمین شاخ کاھ

ب از روشــتخمینی              ش محاســبه          ٢٦در نتیجه مقدار جداکننـده مرـک ی بـل و از رو ت آمــده     ٢٦دـس ی بـل بدـس دـس

.است

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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مقادیر صدابندی جداکننده ھا در ساختمان :٢پیوست 

جھت انتخاب صحیح جداکننده ھا در یک ساختمان ضروری است که طراح مقادیر صدابندی جداکننده ھا مانند دیوار، در و پنجره 

ش صدای وزن یافته(در مقابل صدای ھوابرد  ص کاھ تراز صدای کوبه ای معمول شده (، سقف در مقابل صدای کوبه ای )RWشاخ

.جداول ارائه شده در بندھای زیر می تواند طراح را در این جھت یاری دھند.را در اختیار داشته باشد(Lnw)وزن یافته 

دیوارھا مقادیر صدابندی١-٢

ص کا شمقادیر شاخ  صدای وزن یافته تعدادی از دیوارھای یک جداره و دو جداره تھیه شده در آزمایشگاھھای آکوستیک معتبر ھ

.ارائه شده است٤-٢تا پ ١-٢داخلی و خارجی به ترتیب در جدول پ 

ش صدای وزن یافته دیوارھای یک١-٢جدول پ  ص کاھ جدارهمقادیر شاخ

چگالی سطحی نوع دیوار
به کیلوگرم بر 

مترمربع

ش  ص کاھ شاخ
صدای وزن یافته 

نوع دیواربه دسی بل

چگالی 
سطحی به 
کیلوگرم بر 

مترمربع

ش  ص کاھ شاخ
صدای وزن یافته 

به دسی بل

دیوارآجری
فشاری 

١٢
سانتیمتری

دورو اندود 

٢٠٥

٢٤٠

٢٧٥

٤٤

٤٦

٤٨

دیوار آجر ماسه

سانتیمتری ٢٠آھکی 

دورو اندود

٣٤٥

٤٠٠

٤٥٥

٥٠

٥٢

٥٥

دیوار آجری 
فشاری 

١٥
سانتیمتری

دورو اندود

٢٤٥

٢٨٠

٣١٥

٤٧

٤٩

٥١

دیوار بتنی 

سانتیمتری١٢

٢٦٥

٢٨٠

٢٩٥

٤٧

٤٩

٥٢

دیوار آجری 
فشاری 

١٨
سانتیمتری

دورو اندود

٢٩٠

٣٢٥

٣٦٠

٤٨

٥٠

٥٣

دیوار بتنی

سانتیمتری١٥

٣٣٠

٣٥٠

٣٧٠

٥٠

٥٢

٥٤

دیوار آجری 
فشاری 

٢٥
سانتیمتری

دورو اندود

٣٥٠

٣٦٥

٤٢٠

٤٩

٥١

٥٤

دیوار بتنی

سانتیمتری١٨

٤٤٠

٤٦٥

٤٩٠

٥٣

٥٦

٥٩
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ش صدای وزن یافته دیوارھای دوجداره٢-٢جدول پ  ص کاھ مقادیر شاخ

دیوار 
آجرماسه 

١٢آھکی 
سانتیمتری

دورو اندود

٢٥٠

٢٨٥

٣٢٠

٤٦

٤٨

٥٠

٦:دیوار گچی
سانتیمتری

٨
سانتیمتری

١٠
سانتیمتری

٦٢

٨٣

١٠٦

٣٢

٣٥

٣٨

دیوار 
آجرماسه 

١٢آھکی
سانتیمتری

دورو اندود

٣٠٥

٣٤٠

٣٧٥

٤٨

٥٠

٥٣

١:نئوپانتخته
سانتیمتری

٢
سانتیمتری

٣
سانتیمتری

٤
سانتیمتری

٥/٥

١١

٥/١٦

٣٢

١٨

٢٢

٢٥

٢٨

ش صدای وزن ضخامت دیوار به سانتیمترنوع دیوار دو جداره ص کاھ شاخ

یافته به دسی بل

سانتیمتری ٦جدار اول از صفحات گچی 

سانتیمتری ٢الیه وسط از پشم سنگ 

سانتیمتری ٥گچی جدار دوم از صفحات

١٣٤٠

سانتیمتری ٦جدار اول از صفحات گچی 

سانتیمتری ٢الیه وسط از پشم سنگ 

سانتیمتری٥/١گچی جدار دوم از صفحات

٥/٩٤٧

سانتیمتری ٦جدار اول از صفحات گچی 

سانتیمتری ٢الیه وسط از پشم سنگ 

سانتیمتری٥/٢گچی جدار دوم از صفحات

٥/١٠٤٨

سانتیمتری ٨جدار اول از صفحات گچی 

سانتیمتری ٢الیه وسط از پشم سنگ 

سانتیمتری٤گچی جدار دوم از صفحات

١٤٥٠

سانتیمتری ١٥جدار اول از صفحات گچی 

سانتیمتری ٢الیه وسط از پشم سنگ 

سانتیمتری٢/١گچی جدار دوم از صفحات

٢/١٨٥٢
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ش صدای وزن یافته دیوارھای یک جداره٣-٢جدول پ  ص کاھ مقادیر شاخ

ش صدای وزن یافته دیوارھای دو جداره٤-٢جدول پ  ص کاھ مقادیر شاخ

درھا٢-٢

ش صدای وزن یافته تعدادی از درھا که در جدول پ  ص کاھ در آزمایشگاھھای ٦تا ١ارائه شده ا ست ردیف ٥-٢مقادیر شاخ

ش شده است .آکوستیک معتبر داخلی و خارجی آزمای

نوع دیوار 

)دو طرف اندود شده(

ی به  چگالی سطح

کیلوگرم بر مترمربع

ش صدای  ص کاھ شاخ

وزن یافته به دسی بل

سانتیمتری٣٥دیوار آجری فشاری 

سانتیمتری ١٤دیوار آجری فشاری 

سانتیمتری١٢دیوار آجری سفالی 

سانتیمتری١٢دیوار با بلوکھای بتن سبک توپر 

سانتیمتری١٢دیوار با بلوکھای بتن سبک توپر 

سانتیمتری١٧دیوار با بلوکھای بتن سبک توپر 

سانتیمتری٢٧دیوار با بلوکھای بتن سبک توپر 

سانتیمتری٢١دیوار با بلوکھای بتن سبک توپر 

ــده                 ــدی ـش ــوار بـــا بلوکھـــای گچـــی درزبـن ١٠دـی

سانتیمتری 

٦٩٠

٢٤٨

١٠٧

١٠٠

١٤٤

١٥٠

٢٣٠

١٨٦

٦٩

٦٠

٤٧

٤٢

٤٢

٤٥

٤٥

٥١

٤٦

٤٧

ضخامت دیوار به دیواره دو جداره گچی
سانتیمتر

ش صدای وزن  ص کاھ شاخ
یافته به دسی بل

سانتیمتری١جدار اول از صفحه گچی 

سانتیمتری٥الیه وسط از پشم سنگ به ضخامت 

سانتیمتری١جدار دوم از صفحه گچی 

١٢٥١

ش دار سانتیمتری٢/١جدار اول از صفحه گچی روک

سانتیمتری٥الیه وسط از پشم سنگ به ضخامت 

ش دار  ٢/١جدار دوم از صفحه گچی روک
سانتیمتری

١٠٤٨

ش دار سانتیمتری٤/٢جدار اول از صفحه گچی روک

سانتیمتری٥الیه وسط از پشم سنگ به ضخامت 

ش دار ٤/٢جدار دوم از صفحه گچی روک
سانتیمتری

٥/١٢٥٢
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ش صدای وزن یافته برای تعدادی درھا٥-٢جدول پ  ص کاھ مقادیر شاخ

پنجره ھا ٣-٢

ش صدای وزن یافته تعدادی از پنجره ھا در جدول پ  ص کاھ .ارائه شده است٦-٢مقادیر شاخ

ش صدای وزن یافته برای تعدادی از پنجره ھا٦-٢جدول پ  ص کاھ مقادیر شاخ

چگالی سطحی نوع در
به کیلوگرم بر 

مترمربع

ش  ص کاھ شاخ
صدای وزن یافته 

سی بل  به د

):ساده(در یک الیه برای اتاق ساختمان -١

سانتیمتر٢با چارچوب ساده بدون درزبندی به ضخامت 

):نیمه سنگین(در دو الیه برای آپارتمان -٢

سانتیمتر٢-٦با چارچوب ساده با درزبندی به ضخامت 

):سنگین(در دو الیه صدابند -٣

سانتیمتر ٨/٤با درزبندی در چارچوب و آستانه به ضخامت 

:در دوتایی سبک-٤

سانتیمتر٣٠-١٥فاصله میان دو در )١(شامل دو در سبک ھمانند ردیف 

:در دوتایی سنگین-٥

سانتیمتر٣٠-١٥فاصله میان دو در )٢(شامل دو در سنگین ھمانند ردیف 

ص-٦ (در دوتایی مخصو )کامل صدابند:

)٣ھمانند بند (شامل دو در ساده سنگین 

ش از  سانتیمتر ٥٠-٢٥فاصله میان دو در بی

سانتیمتر از دو الیه فیبر یا تختـه ســه الیــی              ٤در چوبی به ضخامت     -٧
:میلیمتر و شبکه در وسط٣به ضخامت 

بدون آستانه و درزبندی نشده-

با آستانه و درزبندی نشده-

با آستانه و درزبندی شده-

١٠-٥

٢٥-١٠

٥٠-٢٥

___

___

____

٥/١٣

٥/١٣

٥/١٣

٢٥-١٥

٣٥-٢٥

٤٥-٣٥

٤٠-٣٠

٥٠-٤٠

٦٠-٤٠

١٤

١٧

٢٠

ش صدای نوع پنجره ص کاھ شاخ

وزن یافته برای پنجره 

:پنجره ساده-١
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میلیمتری، چارچوب چوبی ساده بدون درزبندی ٢با یک الیه شیشه -

میلیمتری، چارچوب چوبی ساده بدون درزبندی٨با یک الیه شیشه -

شه دوبل-٢ :پنجره با شی

میلیمتر از یکدیگر ٨میلیمتری با فاصله ٤با دو الیه شیشه -

سانتیمتر از یکدیگر٥میلمیتری با فاصله ٨و ٤با دو الیه -

:پنجره دوتایی-٣

سانتیمتر،یک ١٥متشکل از دو قاب پنجره ساده جداگانه به فاصله حداقل -

میلیمتری با درزبندی کامل ٨میلیمتری و پنجره دیگر با شیشه ٤پنجره با شیشه -

:پنجره معمولی-٤

میلیتمری بدون درزبندی ٤ساخته شده از پروفیلھای آھنی بازشو با شیشه -

مانند باال با درزبندی قاب الستیکی -

:پنجره دو جداره-٥

ساخته شده از پروفیلھای وژه، بازشوی آلومینیومی با دو الیه شیشه -

میلیمتری به فاصله یک سانتیمتر از یکدیگر با درزبندی ٤-

١٠

٢٠

٢٨

٣٩

٤٥

١٦

٢١

٢٤
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سقف ھا ٤-٢

ش ھای مختلف کف که در آزمایشگاه آکوستیک مرکز (Lnw)تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته  دو نوع سقف با پوش

ش شده در جدول پ  .ارائه شده است٧-٢تحقیقات ساختمان و مسکن آزمای

مقادیر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته برای سقف ھا٧-٢جدول پ 

تراز صدای کوبه ای نوع سقف

معمول شده وزن یافته 

برای سقف به دسی بل

ش :سقف از تیرچه ھای آھنی و طاق ضربی آجری فرش شده با پوش

موزائیک -

میلیمتر ٨موزائیک بعالوه موکت کات به ضخامت -

میلیمتر ٩موزائیک بعالوه موکت لوپ به ضخامت -

میلیمتر ٤موزائیک بعالوه موکت کبریتی به ضخامت -

ش دستباف به ضخامت - میلیمتر ١٠موزائیک بعالوه فر

:ساختار تیرچه بلوکسقف بتنی با

ش - بدون پوش

ش ش شده با پوش :فر

موزائیک -

ش بتنی ٥کف شناور متشکل از پشم سنگ - سانتیمتر ٥سانتیمتری و روک

ش سـاخته                         - کف شناور ردیف باال بعالوه سقف کاذب گچی در زیر آن متشکل از الیه ھـای پیــ

سانتیمتر از سقف ٣٠سانتیمتر و به فاصله ١گچی به ضخامت 

موکت نمدی -

موکت کبریتی

میلیمتر ٩موکت کات به ضخامت -

میلیمتر ٩موکت گلزار به ضخامت -

٦٨

٤٧

٤٩

٥٥

٣٦

٨٨

٨٣

٤٦

٣٦

٦٩

٦٠

٥١

٤٦
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کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 
.قانونی دارد
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واژه نامه

Noise-١نوفه -١

-Air-٢امواج صوتی ھوابرد -٢ borne Sound Waves

Backrtound-٣نوفه زمینه-٣ Noise

Transmission-۴تراگسیل-٤

Air-borne-۵تراگسیل ھوابرد-٥ Transmission

Structure-borne-۶تراگسیل پیکری-٦ Transmission

Frequency-٧بسامد-٧

deciblee-٨دسی بل-٨

Sound-٩تراز صدا-٩ Level

A-Weighted-A١٠تراز فشار صدای وزن یافته -١٠ Sound Pressurelevel

Equivalent-A١١تراز معادل صدای وزن یافته -١١ Continuous A-Weighted Sound
Pressure Level

Perferred-١٢نمودارھای برسنج ترجیحی نوفه -١٢ Noise Criterion Curves

ش صدا-١٣ Sound-١٣شاخص کاھ Reduction Index

Transmision-١۴افت تراگسیل -١٤ Loss

ش -١٥ Reverberation-١۵زمان واخن Time

ش صدای وزن یافته -١٦ Weighted-١۶شاخص کاھ Sound Reduction Index

Sound-١٧گروه یا درجه تراگسیل -١٧ Transmission Class

Impact-١٨تراز فشار صدای کوبه ای -١٨ Sound Pressure Level

Normalized-١٩تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده -١٩ Impact Sound Pressure Level

Weighted-٢٠تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته-٢٠ Normalized Impact Sound Pressure

Level

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان 

.می باشد و تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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