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  ומבואכללי . 1

על ידי עטיפתם בחומרים ו לאכאשר צינורות אוויר או מים מרעישות נהוג למזער רעשים 

יש לקבוע את  .יעודיים, בד"כ כבדים או בנוסף בשכבה פנימית רכה ו/או סופגת רעשים

(אוקראינה)  NORMAIZOLשכבתית כזאת, מתוצרת -בידוד של שכבה דומידת שיפור ה

  מצורפת לדוח זה.  . דוקומנטציית המפעל (באנגלית)NSPבסימון 

  ה ולהשלימה.בדקל שיודוקומנטצייה זאת איננה שלמה 

  
  ואלה פרטי השכלתי:  1.1

  ),B.Sc. )1959בוגר הטכניון (חיפה), הפקולטה להנדסת חשמל, תואר   

  ).DIPL-ENG )1962וכן תואר אינג'ינר באלקטרוניקה   

  ),1968בפיזיקה ( .B.Scה, תואר בוגר אוניברסיטת (לונדון), אנגלי  

  ון).ונד(ל IEE-דסת אלקטרוניקה מה בהנגליאנ IEEEמוסמך   

  ). 1971מהאוניברסיטה הטכנית של מינכן, גרמניה ( .Dr.-Ingר בעל תוא  

   
  ואלה פרטי ניסיוני:    1.2

  מרצה (נספח א') בטכניון בחיפה (אקוסטיקה).   . 1

  .1993ש במשרד לאיכות הסביבה משנת משמש כיו"ר הוועדה המייעצת לתקני רע  . 2

  ). רה (בעיקקוסטיקבא םייפרסומים מדעיים וטכנ 200-לה מבעל למע   .3

  פטנטים בנושאי אקוסטיקה (בעיקר). 100-בעל למעלה מ  . 4

  .1974מוסמך מטעם השלטונות בגרמניה כמומחה מוזמן ומושבע לאקוסטיקה טכנית משנת   . 5

באגוד הנדסת הסביבה ומדעי הטבע  ם באקוסטיקה, יו"ר קבוצת המומחים המושבעי  . 6

  מושבעים הכללי המומחים ה

  . 2005-1978וריה , ובבו1994-1979 הינבגרמ  

  , בזמנים שונים.1974משמש כמומחה לבתי משפט בישראל, גרמניה ואוסטריה משנת   . 7

  יועץ לאקוסטיקה עבור עשרות חברות בעולם, ובארץ.   . 8

  פרויקטים באקוסטיקה.  500-בעל ניסיון של כ  . 9

  יבשות. 3-ת בו מדינ 15-לות בותק םיבאקוסטיקה, על פרויקטוות דעת ח 3000-בעל למעלה מ  . 10

  ), בתקופות שונות.ISO) ובינלאומית ( DIN,  VDIחבר בוועדות התקינה בישראל  (ת"י), בגרמניה (  . 11

  קה. הרצאות בכנסים לאומיים ובינלאומיים באקוסטי 100 -קרוב ל  . 12

  , גרמניה ואוסטריה. ה בישראלהעברת סמינרים והרצאות רבות באקוסטיק  . 13

טיבי של הכנסים על נוהג הבנייה בגרמניה בנושא פיזיקת הבנייה דעי ואדמיניסטריהול מנ   . 14

1993 ,1999 .  

  חבר תא היועצים של האגודה הישראלית לאקוסטיקה.  .  15

  ת).גרמניה בריטניה וארה"ב (בתקופות שונו  אגודים מקצועיים בישראל 7-חבר ב  .  16

  ). 2006-13י לחקר הבנייה שבטכניון בחיפה (אומהל כוןבמ חראי המעבדה האקוסטיתחוקר וא  . 17
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   נתונים כלליים של היריעה. 2

  . 1נתונים כלליים נלקחו מדוקומנטציית המפעל וממסמכים נוספים, וראה טבלה מס' 

    1טבלה מס' 

 ח זה"דושימוש ב הנעש שבההספרות 

 )1( )2( )3( )4( )5( )6( 
מס'  שנה מןס המסמךשם  שפה* א

 דיםמוע

1 .  )E(  Alenor Tov Normazol  בידוד לצינורNSP 110 NSP 110 -  2+3 

2 .  )E(  ISO 15665-2003 *) ועוד ) בידוד אקוסטי לצנרת  ISO 15665-2003 2003-08-15  36 

3 .  )E( ISO 15665-2006 *) בידוד אקוסטי לצנרת  ( ISO 15665-2006 2006  - 

4 .  )E(),D( ISO 15665-2011 וסטי לצקאידוד ב*) נרת  ( ISO 15665-2011 2011-2  -  

5 .  )E( ISO 15665-2014   בידוד אקוסטי לצנרת ISO 15665-2014  2014-06  36 

6 .  )E( ISO 15665-2004  1תיקון  –בידוד אקוסטי לצנרת ISO 15665-2004 2004  1  

7.  )D( 735  1996 שמידט  שמידט ספר כיס לאקוסטיקה  

8.  )D( VDI 3733 נרת מתקני צב רעשים  VDI 3733-E  1992-12  66  

9.  )D( VDI 3733 רעשים במתקני צנרת  VDI 3733  1996-07-01  74  

10.  )D( MISSFL 1992 -  רט דו"ח יובל מנטל שטוטג~  -  

11.  )E(   מילרBBM -  1   אינטרנט  אינטרנט  

E  הצעת תקן  

)E(  אנגלית  

  ן הצעת תק *

  

  )Normaizolרה (סום החבע"פ פר יריעה א  .א
  מ"מ   7.5בעובי כולל שכבות  2-היריעה עשויה מ

 ת חמרן חיצונית. שכב .1

 1.5סינטטי שכבת גומי  .2

 וטילי לאיטום. בשכבת גומי  .3

 ה עצמית.  שכבת דבק ויריעת מיגון להדבק .4
  2ק"ג/מ 3.5את משקלה יריעה ז

  מ"מ  110בקוטר  PVCלצינור 

 . 2ביצועיה האקוסטיים בפרק 

  מ"מ 12בעובי ) P 110 PROlenor NSAlברה (רסום החע"פ פ 'יריעה ב  .ב
  וטרמ קמ" 110גם יריעה זאת מוצעת לבידוד צנרת של 

  חודשים 12 מגבלת אחסנה:

  שנים  10מעל   משך חיים: 

  מ"מ  150x430מ"מ או  395x500+1%מידות 

  מ"מ  0.5mm +12עובי 

   .Rw=24 dBישא באוויר ת בידוד כנגד קול נמיד

  בנדון.   3וראה גם פרק 



    2020-02-04מיום             P20703דו"ח מס'    4 דף מס'          
  
  מוצהרים טייםאקוסים ננתו. 3

  בלבד, וכדלקמן: 'איריעה להאקוסטיים במסמכי החברה היצרנית, מתייחסים נתונים ה

 ).  2מ' (טבלה  1ימה מים במרחק  עשי זרר .1

  )2מ' (טבלה  1במרחק דוד רעשי זרימת מים מידת בי .2

  

    2' טבלה מס

  העיכת ירירידי כ מ' והפחתתם על 1מ"מ במרחק  110מפלסי רעשי צינורות מים וקוטר 

  מ"מ  7.5יריעה א' 

)15(  )14(  )13( )12( )11( )10( )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1( 

Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz א  יקהספ  צינור  צינור  הפרש  

“A”  8000 4000 2000 1000 500 250 125 63 31.5 גלוי  מלופף  םסימפל  L/S  ב  

50.1 23.4  36.1  43.7  46.5  438  48.1  42.7  46.9  42.3      x 0.5 1  

52.3 22.4  39.2  46.9  45  50.3  37.7  36.7  48.6  46.5      x  1 2  

55.1 27.9  44.3  48.7  50.5  51.2  42.6  47.2  39.6  44.1      x  2 3  

57.5 29.6  44.3  49.6  54.6  53.6  49.1  45.9  39.9  35.9      x  4 4  

38.1 21.3  22.4  22.6  33.3  38.7  32.6  32.4  48.5  45.2    x   0.5 5  

39.5 19.5  20.5  38  35.3  38.6  37.3  35.5  42.9  41.5    x    1 6  

39.9 17.9  20.2  23.3  35.6  40  39.5  37.2  37.6  42.6    x    2 7  

39.3 19.9  20.2  20.5  36.5  38.6  34.6  28.8  38.3  38.1    x    4 8  

12 2.1  13.7  21.1  13.2  5.1  15.1  10.3  1.6 -  2.9 -  x     0.5 9  

12.8 2.9  18.7  18.9  9.7  11.7  0.4  1.2  5.7  5  x      1 10  

215. 10  24.1  25.4  14.9  11.2  3.1  10  2  1.5  x      2 11  

18.2 9.7  24  29.1  18.1  15  14.5  17.1  1.6  2.2 -  x      4 12  

  הערה:

  1.05מהירות הזרימה שווה לספיקה (בליטר בשנייה) כפול  (קוטר פנימי)מ"מ  110בצינור של 

    1.25-1.4רימה שווה לספיקה (בליטר בשנייה) כפול ות הזירהמ )וניחיצ(קוטר מ"מ  110בצינור של 

  תלוי בעובי הדופן.  

  

  יריעה ב

  Rw=24 dBמידת הפחתת מפלס רעש של יריעה בלתי מגולגלת  

  עוביים שונים  לשתי היריעות שבלציה בין התוצאות המוצהרות אין קור

    :ומדידה של גדלים פיזיקליים שונים לחלוטין

  ) 2הצינור המוזרם במים, ורעשי הזרימה (טבלה  לעופפת מל –ריעה א י

  מלופפת ונמדדת ברעש רמקול, ללא צינור כלל.בלתי  –יריעה ב 
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  בדיקות נוספות משלימות .4

לבחון את הערכים האקוסטיים המוצהרים, היה צורך לבדוק ולברר מספר פרמטרים  כדי 

  מ"מ (יריעה ב')  12שעוביה  נוספים של היריעה

 2למ יריעהמשקל ה 4.1

  2m=4.69 [Kg/m[שקלה היריעה נבדקה על ידנו ונמצא שמ

 אלסטיות היריעה  4.2

  ושכבה כבדה.   הה של צנרת נהוג לכלול שכבה עבה ורכטביריעות להשק

  ונמצא  פעמים)  3אלסטיות היריעה נבדקה על ידנו בהעמסה ללחץ (

KPa]E = 64.7 [  

 מ"מ.  110צוני כנראה) של יחוטר (בק PVCהאקוסטיים המוצהרים מתייחסים לצינור   הערכים 4.3

  לא ניתן משקל הצינור וגם לא עובי הדופן.  

מ"מ ועד  2.6-מ"מ, עובי הדופן מ 110המשווקים בישראל בקוטר  PVCצינורות 

  .  ףמ"מ, לפי הלחץ שבו עומד הצינור להיות חשו 5.3

  ).  3ם משתנה (טבלה בהתאם צינורות אלו משקל

  3טבלה מס' 

  תאורתית וסטיות משקליהם מהמחושב  לאבישר PVCת צינורות מידו

  מ"מ  PVC 110נתוני צנרת 

  3ק"ג/מ 1340 )1( באינטרנט PVCנתון צפיפות 

)1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( 

משקל  דרג א
  ק"ג/מ'

עובי דופן 
 מ"מ

משקל תאורתי 
 ק"ג/מ'

  סטיית משקל
  )1340(מצורפות 
 

  צפיפות
 3ק"ג/מ

1 .  6  -  2.6 1.20  - - 

2 .  8  1.8  3.4 1.57  14.6%  1536 

3 .  10  2.2  4.2 1.94  13.4%  1520  

4 .  12.5  2.7  5.3 2.45  10.2%  1477  

  ם  ישל הצינור שנבדק ופרט PVC-לא נתון פרטי ה

  ISO 1183על ידי תקן ) ונבדקת 4(ועל ידי יצרנים   נתונה בספרות  PVC-צפיפות ה –א 
  ק"ג למ"ר:  1680עד  1100בין  50%בטווח של 

PVC  3ק"ג/מ 1350-1200) 2( ור אחר(מק   3ק"ג/מ 1350-1100גמיש בין(  

PVC 3ק"ג/מ 0401-1380) 2( (מקור אחר   3ק"ג/מ 5041-0031בין  קשיח(  

PVC ) 1640  ) 2פלורידי במקור אחר-ISO 3ק"ג/מ  
  ) גבוהה יותר. 7טור ( 3די והצפיפות המחושבת בטבלה נמוך מכנראה  3ק"ג/מ 1340) 1הנתון של (

  3ק"ג/מ 1500ות של יפצפ כן נניח בחישובים התאורתייםאנו ל
  3ק"ג/מ .341מ"מ הוא  2.6שמשקל צינור בדופן מינימלי של ומכאן 

  הערות:

   עברית  ויקיפדה )1(
 גרמנית (עם מקורות הנתונים) ויקיפדה  )2(
 (עם מקורות הנתונים) אנגלית ויקיפדה  )3(
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  3"ג/מק  1400-1390חוליות  צינורות )4(
  

  יות טתאורבדיקות  .5

ובעזרת הבדיקות הנוספות שנעשו, ניתן לבדוק ולהעריך  יריעההכלליים של הבעזרת הנתונים 

  חלק מהנתונים המוצהרים ולהשלימם

  ות ניות ואחרבדיקות תק  .5.1

 MISSELשונה (כנראה) בחברת מוזרם במים נבדק לרא מ"מ) 110רעשי צינור (מדידת   

  שנה.  30-ל ידי הח"מ לפני כע , גרמניה, שהיתה הגדולה וחשובה בתחום טבשטוטגר

מ' מלא מים והשמעת רעשים  1הבדיקה כללה רמקול (עטוף) בצינור באורך שיטת   

יצרן יריעה א' (אך לא   תונבתמהמוצגת  שיטההמ', זאת  1מהרמקול ובדיקתם במרחק 

  בטבלאות). 

  צנרת המוזרמת בעיקר באוויר ובדיקתה מופיע בתקנים שוניםחישוב מידת הבידוד של   

במהדורותיו השונות (ששיטה של הח"מ   VDI 3337בעיקר תקן גרמני  רעשי צנרת:  .א

,  1978.7צנרת (מהדורות הנובעים מ שוב רעשים יהיא הדרך לח  )מוזכרת בו במהדורותיו

1992.8 ,1996.07 . 

 ISO 15665הוא  יהתקן המרכז בידוד רעשי צנרת ומדידתו   .ב

  .דפים)  38( – 2003מהדורת 

  (דף אחד).   2003לתקן  תיקון – 2004מהדורת 

  .  2004-התיקון מעם דף  2003מהדורת הינם  – 2014, 2011, 2006מהדורת 

  ה חדשה בעבודה.  מהדור

 רמה):  נבדלות מזה בעיקר בצורת החלל (בבדיקות הז שיטות הבדיקה  .ג

 פרטים. אין  – Normaizolיצרן  .1

 ).  העובר מקיר לקיר בחלל תיבתי (אינטרנטצינור  – Müller BBMמעבדת  .2

 בילים. א קירות מקאך בחלל לל 2ל "כנ – ISO 15665תקן  .3

 סיווג טיב האקוסטי של הצנרת  .ד

  תתי סווגים.   9-יש שלושה סווגי טיב בידוד אקוסטי ו ISO 15665ע"פ 

    :דרגות הטיב 3

  טיב נמוך Aסווג 

  טיב בינוני  Bסווג 

  טיב גבוה Cסווג 

   :אינדכס 3

  > מ"מ 300קוטר צינור  1אינדכס 

  מ"מ  300-650קוטר צינור  2כס אינד

  מ"מ  650-1000קוטר צינור  3אינדכס 
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.  

  

     A1 A2 A3   B1 B2 B3     C1 C2 C3המחלקות   9-לכל אחד מ

   .וגם כטבלהרפית, הגניתן ספקטרום אוקטבה של הבידוד 

  C1  B1  A1מ"מ הינו במחלקות  110 ורצינ

מסווג הוא  –בות האוקט 7-מבאחד או יותר כאשר מידת הבידוד האקוסטי נמוכה 

מההשוואה נובע שסווג הצינור  4טבלת הסווגים מוצגת כאן בטבלה  "לא סווגבתור "ל

הקצר (ע"פ הצינור  הבקצרמקול שנמדד בעזרת בהנחה  –(יריעה א')  Normaizolשל 

טר  לי 2-4ספיקה של  / ("במהירויות זרימה" (?) CLASS A1הינו  –התקן צינור פלדה) 

  . ב"מהירויות זרימה" נמוכות יותר לאלשנייה) ו

  

    4' טבלה מס

  )ISO 1566(מתוך 

Minimum insertion loss required for each class 
 

)8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( Range of nominal diameter )1( 
8000  4000  2000  1000  500  250  125  D mm Class  

Minimum insertion loss, dB      
29  22  16  9  2  4-  4-  D<300 A1  
29  22  16  9  2  4-  4-  300 ≤ D < 650 A1  
29 
  

24  19  13  7  2  4-  D<300 A1  

35  27  19  11  3  3-  9-  D<300 B1  
42  33  24  15  6  3-  9-  300 ≤ D < 650 B2  
42  36  

  
29  20  11  2  7-  D<300 B3  

42  38  34  23  11  1-  5-  D<300 C1  
42  38  34  43  14  4  7-  300 ≤ D < 650 C2 
42  38  34  26  17  9  1  D<300 C3 

  

  נישא במילוי אוויר לקולבדיקות   ..25

 )  3 פרקתון משקלה (אך לא נ Rw=24 dBמוצהר הנתון  :לגבי יריעה ב'     .א

  ) 4(פרק  2ק"ג/מ 4.69יה ת שנבדק על ידנו ההמשקל ליחיד

  Rw=25 dBלפי שמידט  Rw-ממשקל היריעה ניתן לחשב את ה

  פרו של גזלה.  וכמו כן בס

  1±Rw=24 [dB]יריעה ב' ניתן לאשר את הממצא לכ ע"

מאשר  dB 2.5-לפי כך מחושב ערך נמוך ב 2ק"ג/מ 3.5לגבי יריעה א' מוצהר משקל של 

  1±.11Rw=2 [dB]ליריעה א'     ז"איריעה ב', 
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 עודיות יהפחתת מפלס רעשי צינור בלפוף ביריעות י  .ב

פלס על ידי נקבעת ירידת המ ,ליריעות בעלות שכבה אלסטית ובולעת רעש במידות זניחות

  Lm  )[dB]1m/2m+1LOG( L=10Δומשקל היריעה המלופפת   mהצינור  היחס בין משקל

  שתי היריעות ניתן להזניח את מידת בליעת הקול  ב

מ"מ המומלצים על ידי  50מס מילימטרים במקום עבור  :ה" דקהכהשכבה ה"ר  .א

ISO 15665  עבורClass A . 

בולעת קול). כמו כן ניתן  להזניח איננה ן בית (ולכורוסיבה "הרכה" איננה פהשכ  .ב

 . ת האלסטיות של השכבה ה"רכה"א

  E=64.7 [Po]של האלסטיות  ינגאנו מצאנו מקדם 

  מ"מ [לשכבה העבה]  7.5ומכאן שמקדם האלסטיות הדינמית בעובי 

]3=64.7/0.0075 = 8.63[M N/mS 

  Class A-מידה בלע MN/m]32[שהם  ISO 15665גבוה מהמלצות הינו  –גבוה 

  .  ק"ג/מ 1.34משקלו  ,מ"מ) שבשוק 62.דופן ביותר ( ק משקל הצינור, אפילו הד

מידת שיפוריהם את הבידוד משקל כריכות היריעות מסביב לצינור ו .4וראה פרק 

  5מוצגות בטבלה מס'  (Rw)לקול נישא באוויר 

    5' טבלה מס

  וממשקלם  dB)(-של צינור בכריכת יריעה א או ב ב Rwשיפור ערך 

  ק"ג/מ' 1.34עבור משקל צינור של 

)1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( )11( )12( 
  dBשיפור בידוד בכריכות   2משקל כריכה ק"ג/מ  משקל  עובי  יריעה  א
  4  3  2  1  4  3  2  1  2מ/ק"ג  מ"מ   -  ב
  14.4  12.2  9.5  5.9  1.54  1.46  1.37  1.29  ק"ג 3.5  7.5  יריעה א  1
  17.1  14.7  11.6  7.4  2.33  2.15  1.97  1.80  4.69  12.0  יריעה ב  2

  

  במילוי מים זורמים  אוויר בנישא  לקולבדיקות   ..35

יש הקטנה של מפלס הקול  על פי מסמכיו ) בלבד.2בדיקות אלו בוצעו על ידי היצרן (טבלה   

בלה ג'). ערכים אלו גבוהים משיפור  (ט dB(A) 18.2עד  12מ' מהצינור בשיעור  1במרחק 

יסון של השכבה הקלה, עקב מקדם הראולי  –בידוד כנגד קול נישא באוויר בצינור 

  ., אך כנראה ממספר שגיאותהמשפר בנוסף לשיפור על ידי המסות

מתגלות מספר אי רגולריות בספקטרום הנחתת רעשי הצינור  2בטבלה בעיון בנתוני היצרן   

  המוזרם במים

תה מינימלית, ותאורתית ההנחתה היתה דרי) של הנחבספקטרום הנחתה יש אזורי (ת  .א

 ):וןתחתאלו מודגשים בקו   צריכה לעלות מונוטונית: אזורים

  ) 9(שורה     Hz 500ה ליטר בשני ½

  ) 10(שורה    Hz  1000 Hz 250ה ליטר בשני 1

  ) 11(שורה     Hz 250ה ליטר בשני 2

  ) 12(שורה    Hz  500 Hz 2500ה ליטר בשני 4
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 . ילמגבירה את הרעש הספקטרת הספיקה לא תמיד אעלה  .ב

  תופעה זאת מסומנת בקו תחתון כפול. 

 ים. התופעה נראית בתדרים נמוכ

 ISO 3741עמידתה בתנאי ) 3(-המעבדה והדהוד   )2(הפרדת רעשי המשאבות,  )1( עלאין דווח   .ג

  וגורמי שגיאה נוספים.  

 בתוצאותב' לעיל יש להניח אי דיוק מסוים -א' וכן ב-בגלל התופעות המתוארות ב  .ד

 רואים שתוצאות היצרן נמוכות  ISO 15665בהשוואה לתוצאות המופיעות בתקן 

  וסר שכבה אלסטית ובולעת קול כמתחייב. קן. זאת עקב חמהותית מהנדרש בת

  

  סיכום הממצאים  .6

  ם. תקיש להשתלפף על צינורות רועשים ה יריעות המיועדות לשתי 

  מ"מ מחושב:  PVC 110של צינור נשאים באוויר  רעשיםמידת ההשתקה או מזעור  

  בלפוף יחיד dB 5.9עור מ"מ בשי 110 (Rw)וד הצינור דרת את בימשפ מ"מ) 7.5עובי יריעה א' (

  בלפוף יחיד dB 7.4מ"מ בשיעור  110 (Rw)וד הצינור דרת את בימשפ מ"מ) 12עובי ' (ביריעה 

  הספיקה בצינור) לפי  – dB1 8-ל 12 ביןמ"מ ובזרימת מים תוצאות היצרן ( 110PVCלגבי צינורות 

  ד)  ב(לא רעשי זרימה בל , ותלוי במקור הרעשA1ידוד בסווג נראית מוגזמת במקצת, במיוחד כאשר לב

  . )dB 5-14נמוך מהותית ( 4טבלה  ISO 15665התוצאות ע"פ 

  . dB-מערכי ההנחתה הנתונים ב -50%-ביטחון של כיש להשתמש במקדם  לכן 

  

  ד"ר אינג' יובל מנטל 

  

  

  

  

  

  


