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ÖZET 

Gürültünün günlük hayatımızı, çalışma ortamlarındaki iş verimini, çalışma barışı ve başarısını 

olumsuz yönden etkilediği bilinen bir gerçektir. Gürültüyü oluşturan karmakarışık, insanı rahatsız 

eden sesler psikolojik konforun bozulmasının yanında fiziksel ve fizyolojik birçok hastalıklara da 

sebep olmaktadır. Gürültünün bu zararlı etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla her geçen gün farklı 

kullanım alanlarına sahip çeşitli ses yalıtım malzemeleri geliştirilmektedir. Dokusuz yüzey tipi ses 

yutucu materyaller ses yalıtım malzemelerinin önemli grubunu oluştursalar da belli bazı 

dezavantajları bulunmaktadırlar. Bu dezavantajlardan en önemlisi söz konusu malzemelerin duyulan 

ses skalası boyunca aynı ses yalıtım özelliğine sahip olmamasıdır. Böyle ki, tek bir tür yapıya sahip 

dokusuz yüzey tipi materyaller genellikle 4 KHz’den daha yüksek frekanslarda iyi ses yutumu 

sağlamaktadırlar. Daha düşük frekanslarda ses yutulmasını temin etmek amacıyla farklı malzemeler 

geliştirilmekte veya çok katmanlı kombine yapılar kullanılmaktadır. 

Kombine yapıların oluşturulmasında her katmanın akustik özelliklerini etkileyen faktörlerin amaca 

yönelik şekilde dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışma da iki katmanlı dokusuz yüzey tipi 

yapılarda ayrı ayrı katmanların kalınlık ve hacimsel yoğunluk değerlerinin yapının akustik 

özelliklerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu amaçla üç faktörlü deneysel çalışma yapılmıştır. 

Tasarlanmış deney planına göre aynı liflerden geliştirilmiş farklı kalınlığa ve hacimsel yoğunluğa 

sahip dokusuz yüzey tipi katmanlardan iki katmanlı yapılar oluşturulmuş ve akustik özelliklerinden 

ses yutum katsayısı ve ses iletim kaybı değerleri incelenmiştir. Söz konusu yapıların akustik 

özelliklerinin katmanların kalınlığı ve gözenekliliğini belirleyen hacimsel yoğunluk değerlerinden 

nasıl etkilendiği ortaya çıkarılmış, elde edilen sonuçlara dayanarak iki katmanlı yapıların 

oluşturulmasında kalınlık ve hacimsel yoğunluk değerlerinden nasıl yararlanılması gerektiği ile ilgili 

tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: İki katmanlı ses yutucu materyaller, ses yutum katsayısı, ses iletim kaybı, 

nonwoven materyaller. 
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