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פרטים כללי .1

7חלק ISO 140-7  /1034שם תקן הבדיקה : 1.1

.228איזוסאונד מעבדות בע"מ. מעבדה מס' :מבצע המדידה1.2

.00:16החל משעה 06-01-2019: תאריך ושעת המדידה1.3

: לקוח 1.4

.1,2, נס ציונה בקומות 22רחוב תל אביב : מיקום ביצוע המדידות1.5

המדידהתיאור .2

.L'n,wהולם שיעור הבידוד בפני קול ת ומדיד2.1

.ISO 140-7/ 7חלק 1034כמפורט בתקן ישראלי ובוצעותהמדיד2.2

יםהנבדקיםהממוקמת ישירות מעל החללדירת מגוריםב2תקנית הופעלה בקומה פטישיה2.3
ISO/ 7חלק 1034מיקום הפעלתה נקבע לפי הוראות תקן ,1בדירה בקומה  140-7.

:ותמדיד2ו סה"כ בוצע2.4

ילדים של דירה הוחדר שינה 2קומה בילדים של דירה הבין חדר שינה בוצעה ראשונהההמדידה 2..15
.1בקומה 

.1בקומה הדירהשל ממ"דוחדר 2דירה בקומה של ממ"דבין חדר בוצעה השנייההמדידה 2.5.2

הרכיב הנבדקתיאור .3

בין קומה ותשל דירהחלליםבין חדרי המפרידהמשמש כמערכת רצפה/תקרההאלמנט הנבדק3.1
.1לקומה 2

להלן פרוט את השכבות המרכיבות את האלמנט הנבדק:3.2

ריצוף : אריחי גרנית פורצלן;3.2.1

ס"מ ;2בי של וטיט צמנטי בע3.2.2

ס"מ ;12בי של ומצע אקוסטי "אטומיקס" בע3.2.3

ס"מ.20בי של ובטון מקשי בערצפת 3.2.4
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:מידות.4

4.1

חללמקוםמדידה מס'
חדר

קליטה/
שידור

שטח רצפה)m3(נפח 
)m2(

1
28.411.6קליטהחדר שינה הילדים1קומה 

28.411.6שידורחדר שינה הילדים2קומה 

2
28.49.4קליטהממ"ד1קומה 

28.49.4שידורממ"ד2קומה 

כללי-תיאור המדידה .5

: 1980, ספטמבר 7, חלק 1034המדידות בוצעו בהתאם למפורט בתקן הישראלי ת"י 5.1
קול הולם מדידות באתר של בידוד -אלמנטי בניין וב"אקוסטיקה: מדידת בידוד קול בבניינים 

".ברצפות

הקליטה.ערוצי הכולל מיקרופון אשר מוקם בחדר חדבמד רעשבוצע שימוש 5.2
כנדרש חדר, בנקודות שונותבהקישהאשר מה פטישייה תקנית מוק(קומה מעל)בחדר השידור

בתקן הבדיקה.

הקליטה.מד הרעש והבודק מוקמו בחדר 5.3

.ISO 140-7עפ"י הנחיות תקן בוצעו ןמקור הקול והמיקרופומימיקו5.4
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ציוד המדידה.6

:ותהציוד אשר שימש למדידלהלן טבלה המפרטת את 6.1

S/n Description Model Manufacturer

2821618 Sound level meter 2270 B&K

2754917 Microphone 4189 B&K

5155 Preamplifier ZC 0032 B&K

2587163 Power amplifier (300W) for 4296 Omni
Power Sound Source 2716 B&K

17014 Omni power Omni directional
Sound Source 4292 B&K

3000348 Sound Calibrator 4231 B&K

BZ7204 Building acoustics software - B&K

2666882 Tapping Machine 3207 B&K

מכשיר המדידה כויל לפני ואחרי המדידות, לפי הנדרש בתקן הבדיקה.6.2

חישובים.7

, של תקרות .L'n,wהולםשיעור הבידוד בפני קול קביעת הערך החד מספרי להערכת 7.1
, ISO 717-2 ,ISO 140-7, 7חלק 1034, נעשתה על פי הוראות ת"י החללים השונים

כמפורט בנוסחה הבאה :

0

log10'
A

A
LiL n 

Li-מפלס הלחץ הקולי בחדר הקליטה, תוך כדי עירור המערכת.
A-.שטח הבליעה שווה הערך בחדר הקליטה
0A-2בחדר הקליטהיחוסשטח הבליעה שווה הערך

0 10mA .

.ISO 140-7תקן תיקון רעש רקע בוצע על פי7.2
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תוצאות .8

8.1
L'n,wאלמנט נבדקמיקוםמדידה (Ci) [dB]

מערכת 1קומה , חדר שינה הילדים1
55רצפה/תקרה (-5)

מערכת 1קומה , חדר ממ"ד2
54רצפה/תקרה (-5)

1004בדרישות ת"י תעומדהאשר נבדקמערכת רצפה/תקרהנמצא כי תומדידהפי ממצאי - על8.2

,L'n,w–2014ספטמבר1חלק  = 62 dB
.

.הערות.9

ניתן להפיץ או להעתיק אך ורק בכללותו, כולל כל נספחיו.דו"ח האת 

בהיקף שנמצאותלבדיקותמתייחס רקמעבדותלהסמכתהרשות הלאומיתבסמלילהשימוש
.ההסמכהכמפורט בתעודתההסמכהמכלליומבוצעות כמתחייב,של הארגוןההסמכה

ואיןהארגוןשערךהבדיקהלתוצאותאינה אחראיתמעבדותלהסמכתהלאומיתהרשות
שנבדק.תהליךאומערכת, לפריטמהווה אישורההסמכה

:יםנספח

.ממכשיר המדידה1,2ות מס'מדידהפלט תוצאות :1,2-

_____________
נעמן עדין

איזוסאונד מעבדות בע"מ
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:ממכשיר המדידה1פלט תוצאות מדידה –1נספח מס' 
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:ממכשיר המדידה2פלט תוצאות מדידה –2נספח מס' 

---סוף---


