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 عنوان المحاضرة : العزل الصوتي في االذاعة والتلفزيون

: ما هو العزل الصوتي  

طبمات وٌتم تحدٌدها حسب لوة  6إلى  4عبارة عن مواد تشّكل على هٌئة طبمات ٌتراوح عددها من هو 

. الصوت المراد عزله ٌتم تركٌبها كطبمة إضافٌة ثم تغطٌتها بمماش أو جلد حسب ما ٌتناسب مع المكان  

  

 أنواع األسطح التي تتطلب عزل صوتي أو تشتيت الصوت لمنع الصدى

 الجدران –

 األرضٌات –

 األسمف –

 األبواب –

 النوافذ –

 طبقات العزل الصوتي

الربل المطاطً وٌتكون من ماده لٌنة مطاطٌة بسُمن معٌن ٌثبّت على الجدران أو األرضٌات الطبقة األولى: 

محدد بواسطة غراء أو الصك بحٌث نضمن بعد تركٌبه أن نكون لد أغلمنا حسب احتٌاج المكان ال أو األسمف

.  وٌعّد من أهم المواد المستخدمة للعزل الصوتً كامل المادة الخرسانٌة الصلبة  

 

 



االسفنج المثمب كما هو معروف أن االسفنج ٌساعد على تشتٌت الموجات الصوتٌة فٌتم  الطبقة الثانية:

موم بدوره بمنع ارتطام الموجات الصوتٌة بالمادة الصلبة فٌمنع انتمالها للجهة بعد الربل الذي ٌ تركٌبه

. األخرى .  

 

مادة مصنّعة من نوع معٌّن من صخور البازلت تتمٌز بأنها ذات  وهً : الصوف الصخريلطبقة الثالثةا

بامتصاص ٌتم تركٌبها بسهولة بواسطة مسامٌر خشب وتموم ألواح الصوف الصخري  شعٌرات كثٌفة

تختلف  و تتمٌز بأنها تماوم الحرارة وغٌر لابلة للصدأ الموجات الصوتٌة وتكسٌرها بواسطة الشعٌرات

الكثافة لأللواح كل ما نمصت الكثافة ٌزداد عدد الشعٌرات فٌها فتكون امتصاص الصوت أفضل أو بشكل 

صوف الصخري ضغط أفضل للعزل الصوتً من ال 55أكبر فعلى سبٌل المثال الصوف الصخري ضغط 

055      

 

طبقة الرابعة: هً ألواح الكورن شٌت أو ألواح السولتكٌس وهً ألواح برتغالٌة الصنع وظٌفتها تشتٌت البٌز 

ة عوارض خشبٌة أو جسور حدٌدومنع االهتزاز وٌتم تركٌبها بواسط  

  الكورن شٌت مرة أخرى بعد ألواح وهً ألواح الصوف الصخري وٌتم تركٌبها الطبقة الخامسة: 

. وٌكون طرٌمة تركٌبها بشكل أفمً معاكس لطبمة الصوف الصخري لزٌادة شّدة عزل الصوت  

 

وهً ألواح الجبسم بورد وٌتم تركٌبها على جسور الحدٌد وعوارض الخشب التً تم طبقة السادسة: ال

م بورد لنحصل على لثبٌت الواح السولكتس او الكورن شٌت ونموم بإغالق جمٌع العوازل بالجبس تركٌبها

% .055جدار فاصل   

 

التنجٌد بالجلد أو المماش تفٌد هذه الطبمة فً تشتٌت الصوت لمنع الصدى أكثر من العزل الطبقة السابعة: 

من أفضل الحلول المتصاص صدى الصوت وتستعمل غالبا فً السٌنما واالستودٌوهات  الصوتً ولكنها

أشكال الدٌكورات على الجدار حسب الرغبة، سواء كانت ورق جدران وبعدها ٌتم تركٌب  الصوتٌة والمرئٌة

.  أو دهانات أو دٌكور خشبً أو دٌكور جبسً أو زجاج  

 

 

 

 



 عوامل يجب مراعاتها في العزل الصوتي

لكً نضمن بأن المواد العازلة تم تركٌبها بطرٌمة صحٌحة من الضروري مراعاة عدة أمور أثناء تركٌب 

. العزل الصوتً  

.استخدام مواد عزل معتمدة ومضمونة 0-  

العازلة بالمادةتغطٌة كافة المساحة المراد عزلها  . 2-  

.عدم وجود فواصل كبٌرة بٌن أجزاء المادة العازلة 3-  

.تسكٌر الفواصل بٌن المطع باستخدام شرٌط الصك خاص 4-  

تغطٌة العازل باستخدام شرائح خاصة تعمل على حماٌته وتثبٌته -5  

 


