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איגוד ערים לאיכות הסביבה 

אשדוד חבל יבנה



מקורות רעש



מקורות רעש עיקריים בעסקי מזון

,  קירור, אוורור, מיזוג(מערכות מכאניות  –
,)גנראטור

,השמעת מוסיקה –
,תנועת רכבי ספקים ואורחים –

,פריקה וטעינה    
,קולות אנשים –
.פעילות במטבח–



אנשים



מעבה מזגן



מפוח צנטריפוגאלי



גנראטור דיזל



משאית כבדה



צופר רכב



תנועה



חוק ותקנות רעש
.1961א ''התשכ –החוק  למניעת מפגעים •
ן  ''התש, )רעש בלתי סביר(תקנות למניעת מפגעים •

1990.
.1992ג ''התשנ, )מניעת רעש(תקנות למניעת מפגעים •
ד  ''התש, )התקן מד רעש בדיסקוטק(תקנות רישוי עסקים •

)  התקן מד רעש בגן אירועים אולם שמחות(-ו 2014
2006 -ו ''התשס

2004, 1004י ''י תקנים ת''קריטריונים עפ•
ס והעירייה  ''הנחיות המשרד הג, הוראות תבע, חוק עזר•

.'וכו



דרכי הפחתת רעש

מקור רעש דרך התפשטותקולט

הפחתת רעש במקור •
הפחתת רעש בדרך התפשטותו •
הפחתת רעש בקולט •



עקרונות של טיפול אקוסטי  
להפחתת רעש

השתקה באמצעות משתיקי  , איתור מקור הרעש•
התקנה ראויה באופן  , קול או החלפה לסוג שקט

,גמיש שימנע העברת רעידה למבנה
,  סופג רעש/שימוש בחומרים בולע קול •
תאים אקוסטיים סגורים או , בידוד ומיסוך אקוסטי•

.חלקיים



עקרונות טיפול להפחתת   
רעידות

,דעיכת רעידה במקור–
כך שהוא לא יכול  , הפחתת רעידת משטח–

,ליצור רעש
קפיצים  : רעידות בולמי י''עבידוד רעידות –

.או פדים אלסטיים



חומרים אקוסטיים
בליעת רעש•

גורמים לפיזור או הימור של אנרגיה הקולית לחום–
כדוגמת צמר  , בדרך כלל חומר הכולל ריקים–

סלעים או ספוג  /זכוכית
בידוד אקוסטי•

גורמים לחסימת גלי הקול–
.בדרך כלל חומר כבד קשיח ומחזיר קול–
-:חוק המסה  –

עם כפלת מסה  dB(A) 6הפחתת מפלס רעש בשיעור 
הקיר





אמצע בידוד אקוסטי טיפוסיים



מ ''ס 18קיר בטון יצוק   Rw = 58 dB



מ''מ 6זכוכית ,  Rw = 34 dB



מ ''מ 4זכוכית   Rw = 29 dB



 Rw = 30 dB
 זכוכית כפולה 

מ''מ 4+8+4



מחיצת גבס עם שכבת צמר
Rw=28 dB 



 פאנל אקוסטי לגג 
Rw = 32 dB



מ''מ 1פח 
 Rw = 27 dB



סיווג חומר בולע קול



דוגמת תוצאות בדיקת חומר בולע קול 



מקדם ורמת בליעה 



חומרים סופגי רעש
חומרים סופגי רעש•



חומרים סופגי רעש



ציפוי קירות בולע קול



ציפויים בולע קול בקירות  ותקרות



מיסוך אקוסטי



יעילות של מיסוך אקוסטי



ילר'דוגמת קיר אקוסטי לצ



מחיצה אקוסטית מיריעות שמשונית



משתיקי קול מרובאים



דגמי משתיקי קול מרובאים





יעילות
משתיקים



משתיקי קול אבזורבים



משתיקי קול
משתיקי קול אבסזורבים -      
אבזורבים  (משתיקים לפליטת גזים   -   

)וריאקטיביים
משתיקי קול אקטיביים -    



משתיק למפלט ריאקטיבי



משתיק
למפלט
ADS



משתיק  
משולב 
למפלט
ES-D



משתיקי קול עגולים עם ליבה



משתיקים  
עגולים



משתיקים עגולים למעבי מדחסים

לפני טיפול

אחרי טיפול



בולמי רעידות



בולמי רעידות תלייה



פדים אלסטיים



בולמי רעידות תלייה



בידוד רעידות למסילת מעלית



בלמי רעידות  
תלייה לצנרות  

מים



רצפה צפה



טיפול במקומות מעבר צינורות ותעלות



מעטפת אקוסטית חלקית











מיגונים אקוסטיים למעבים



ילר'מעטפת אקוסטית לצ

לפני טיפול

אחרי טיפול



מעטפת אקוסטית למדחסי קירור

לפני טיפול

אחרי טיפול



תאים אקוסטיים



דלתות 
אקוסטיות

לחדרי 
מכונות



מניעת רעש מבני ממפוחים



מניעת רעש אווירי ממפוחים



מניעת רעש מבני ממפוחים



משתיקי קול למפוח אוורור חניון





סוגי
תריסים
 אקוסטיים



יעילות 
תריס  
אקוסטי





תריסים אקוסטיים לחדר מכונות

לפני טיפול

אחרי טיפול



ילר'מעטפת אקוסטית לצ

לפני טיפול

אחרי טיפול



ילר'מעטפת אקוסטית לצ

לפני טיפול

אחרי טיפול



אמצעים למניעת רעש מבני ממגדלי קירור מיים



ילרים'מניעת רעש אווירי מצ



ילר'מעטפת אקוסטית לצ

לפני טיפול

אחרי טיפול



ילר'מעטפת אקוסטית לצ

לפני טיפול

אחרי טיפול



קיר אקוסטי 
ילרים'לחדר צ



מעטפת אקוסטית לגנראטור



מניעת רעידה מגנרטור







מעטפת אקוסטית לגנראטור



מעטפת אקוסטית לגנראטור



גנרטור בחדר בוסטר
















































