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Steydempende tiltak

Hvordan steyen forplanter seg
Nar det gjelder st0yforplantingen fra
varmeanlegget, er det narurlig a skille
mellom overf0ring av vibrasjoner direkte i konstruksjonene (strukturlyd)
og overf0ring av luftlyd.

Struktllrlyd
De vibrasjoner som oppstar i brenner,
kjete, pumper og vemiler overf0res til
bygningen via anleggets faste komaktpunkter: fundament, klammere, r0rforbindelse og skorsteinstilknyning.
I hvilken grad vibrasjoner overf0res
er avhengig av forbindelsen mellom
vibrasjonskilde og bygningskonstruksjon, samt bygningskonstruksjonens
ryngde og stivher. En lett, stiv konstruksjon serres leuere i 5vingninger
enn en tilsvarende tung konstruksjon.

LlIftlyd
Med overf0ring av luftlyd menes overf0ring av den lyd som forplantes direkte fra kjele, brenner m.m. til luften
i fyrrommet, og den lyd som forplantes gjennom r0kr0rer.

Lydnivaet i fyrrommet er avhengig
av lydabsorbsjonen i gulv, tak og vegger. Star absorbsjon gir lavt st0yniva.
Den st0y som overf0res til naborom er
direkte avhengig av st0ynivaet i fyrram met og bygningskonstruksjonens
Iydisolerende egenskaper.
Den Iyd som overf0res via r0knilret
kan forplante seg via apninger og
sprekker i pipen til naborommet. Spesielt sterh merkes dene hvis det er
knynet en peis til samme pipe1e1p. Da
er den st0y som forplantes via pipen
dominerende for stelynivaet i rom hvor
peisen er plasserr. Men se1v ved separate pipe1e1p kan lydforplantningen via
peisen bli dominerende.
En del Jydenergi kan ogsa overf0res
via pipens topp, spesie1t dersom det er
en plate over toppen. Luftlyden kan
ogsa forplanres via vinduer, vemiler
0.1.
Figur 2 viser hvordan strukturiyd
og luftlyd forplamer seg fra fyrrom til
tilliggende omgive1ser.

Har man felrt fatt et sentraJvarmeanlegg med uakseptabe1t h0yt st0yniva,
finnes det mater a l0se problemet pa.
Hva som b0r gj0res rna vurderes i hvett
enkelt tilfelIe, avhengig av hvor st0yen
oppstar og hvordan den for planter seg.

IsoIasjan av strukturIyd
1. Elasrisk opplagring
Vibrasjonsforplantningen fra kje1e til
fundament kan reduseres betraktelig
ved bruk av elastisk opplagring. Denne
kan besta av gummikJosser - som skal
ha en sammentrykning pi 3-4 mm eller en 100 mm kompakt mineralullplate.
Ved st0rre anlegg b0r sokkelen under kjelen skilles fra resten av gulvet
med en fuge som fylles med e1astisk
masse.

2. Fleksible flilrforbindelser
Vibrasjonsforplantningen langs vannr0r og r0kr0r kan reduseres med elastiske forbinde1ser og koblinger.
For vannr0rene monreres det fleksible slanger errer pumpe og ventiler.
Det b0r benyttes vibrasjonsdempende
klammer. (Se for I'lvrig NBI Handbok
30.)

Vibrasjoner i rl'l]<relret hindres i a
forplante seg til yegg dersom man
benyner fleksibel foring ved pipeinn10pet. Selve pipen belr ogsa monteres
mest mulig fritt. Den rna ikke tillegges
noen oppgave som ba:rende konstruksjon. Der hvor pipen passerer etasjeskillere kan det med fordel pakkes
med et elastisk materiaJe mellom pipe
og bygningskonstruksjon.

Lyddemping

Fig. 2. Forplantning av struktllrlyd og lllftIyd fra sentraIvannekjeIe.

1. Lydoverf0ring via fyrrom
Lydniviet i fyrrommet avhenger av
den lydenergi som sendes ut fra kje1e!
brenner og av Iydabsorbsjonen i rommer. Lydnivaet kan derfor reduseres
ved a dempe Iydangivelsen fra kjde!
brenner og!eller ved a 0ke lydabsorbsjonen i rommet.

Artikkelen handler om stl?Jy fra sentralvarmeanlegg, spesielt villakjeler.
Den tar for seg de ulike stl?Jykildene og drl?Jfter tiltak for a redusere stl?Jyen,
eventuelt hvordan lydforplantningen til omgivelsene kan dempes.

Innledning

St0Jkilder i et sentralvarmeanlegg

Stoy og steykrav

Vanligvis skjelnes det meHom tre forskjellige st0ykilder i et sentralvarrneanlegg:

En vanlig villakjele kan gi opphav til et
stlilyniva fra ca. 40 dB(A), avhengig av
kjelelbrennertype og rommets beskaffenhet. St0ynivaet i na:rliggende rom
er avhengig av de skillende konstruksjoner og st0ynivaet i rommet kjelen er
plassert i, samt i hvil.ken grad vibrasjoner overf0res direkte fra kjele/r0rledninger m.m. til bygningskonstruksjonene.
Fastsettelse av stlilykrav for det
enkelte anlegg er avhengig av den
enkelte persons reaksjon pa st0y. Det
er ofte vanskelig ii fastsette stlilygrenser
som kan tilfredsstille alle. Det strengeste krav til stlilybegrensning burde
selvflillgelig settes sa lavt at ingen ble
sjenert. Men grensen representerer oftest et kompromiss mellom det som er
Iilnskelig og det som er praktisk og
Iilkonomisk mulig a oppfylle.
Hvor hl2lyt stl<lyniva som kan aksepteres er ogsii avhengig av om stl<lyen
skyldes aktiviteter man selv er herre
over. Et sentralvarmeanlegg som slies
av og pa automatisk kan ikke komme
inn under denne kategori stliJy som
man selv er herre over. Stl<lyen blir
derrned ekstra sjenerende.
En installasjon av sentralfyranlegg i
kjl2lkken eller vaskerom krever en meget lav lydavgivelse fra sentralfyren. Et
st0ynivi pii over 40 dB(A) b0r ikke
tolereres i et kjlilkken. Selv 40 dB(A)
kan va:re sjenerende for enkelte personer.
I oppholdsrom som srue 0.1. b0r
stlilynivaet ikke overstige 30 dB(A). I
soverom b0r stlilyniviiet ligge under 25
dB(A). Selv et slikt st0yniva viI merkes. og om natten nar bakgrunnsstlilyen er lay viI det for mange va:re
sjenerende nok.

st0Y fra forbrenningen
st0y fra brenneren
stlily fra det Iilvrige anlegget
Det kan ofte va:re vanskelig a si hva
som er stlily fra forbrenningen, og hva
som skyIdes brenneren.
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Stey fra [orbrenningen
Forbrenningen foregar pi den maten
at finfordelte oljepartikler blandet
med forbrenningsluften. For a oppna
en god forbrenning, rna blanding!:n av
olje og luft va:re best mulig. Dette
oppnies ved a sette olje og luft under
trykk, fra henholdsvis oljepumpe og
vifte. Jo stlilrre trykket er, desto bedre
blir blandingen, forbrenningen blir mer
fullstendig og brennkammeret kan
gjlilres mindre. Samtidig pavirkes forbrenningen mindre av variasjoner i
skorsteinstrekken. Men disse trykkforholdene gj0r ogsa at det oppstar st0Y
av relativt lavfrekvent karakter. Utviklingen mot mer kompakte kjeler med
forbedret forbrenning har gjort at
st0ynivaet har 0kt pa grunn av de
0kende trykkforholdene.

Stey Ira bremlerel1
St0Y fra brenneren skyldes hovedsakelig viften og luften som trekkes gjennom. 0nsket om Iilkende trykk og
luftmengde har flilrt til 0kende runall
pa viften. Mens det tidligere var vanlig
at viften i brenneren hadde en hastighet pa 1400 omdreininger pro minutt,
benyttes det i dag vifter med den
dobbelte hastigheten. Selve viftehuset
og brennerr0ret etter viftehuset rna
derfor gj0res mest mulig str0mningsteknisk riktig. Skarpe kanter og krappe
avblilyninger rna for all del unngas.
Hvis konstrukt0ren har tatt slike hensyn og det fortsatt er st0y. rna det
foretas en st0yisolering.
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Fig. 1. Frekvenskarkateristikk
[or
stoy Ira en villabrenner med og .uten
lyddempel1de deksel.

Oljepumpen kan ogsii. gi et bidrag til
brennerst0y, spesielt hvis lagrene i
pumpen begynner i bli slitt. Figur 1
viser frekvenskarakteristikken for stlily
fra en villabrenner. Verdiene som
fremkommer skyIdes delvis stlily fra
forbrenningen og delvis brennerstlily.

Stoy Ira det ovrige al1legget
Sirkulasjonspumpen i et anlegg med
tvUngen sirkulasjon kan ogsa gi Iydmessige problemer. Stlily pa grunn av
rurbulens og vibrasjoner i pumpen
forplamer seg lett i r0r1edningen fram
til radiatorene. Urenheter i det sirkulerende vann 0ker stlilynivaet. det samme mir lagrene i pumpen blir slitt.
St0Y fra den e1ektriske motoren som
driver sirkulasjonspumpen kan ogsa
va:re nok til a gi ubehag. NB! Pase at
pumpen roterer riktig veil
Luft i r0rkretsen kan gi st0y over
reguleringsventilene, spesielt hvis pumpen i anlegget er valgt for stor slik at
trykket blir h0yt.
R0rledningene viI utvide seg i takt
med vanntemperaruren. Hvis et r0r blir
lagt i klem mot treverk, viI det kunne
oppstii. gnisselyder mellom r0r- og treverk i perioder hvor vanntemperaturen
svinger. Dette kan sa:r1ig forekomme i
anlegg hvor varmereguleringen foregar
ved ii. shi. sirkuIasjonspumpen pi og avo

Steydempende tlltak

Hvordan stoyen forplanter seg
Nar det gjelder stl?lyforplantingen fra
varmeanlegget, er det naturlig :i. skille
mellom overf0ring av vibrasjoner direkte i konstruksjonene (strukturlyd)
og overflilring av luftlyd.

Stmkturlyd
De vibrasjoner som oppstar i brenner,
kjele, pumper og ventiler overf0res til
bygningen via anleggets faste kontaktpunkter: fundament, klammere, rlilrforbindelse og skorsteinstilknytting.
I hvilken grad vibrasjoner overf0res
er avhengig av forbindelsen mellom
vibrasjonskilde og bygningskonstruksjon, samt bygningskonstruksjonens
tyngde og stivhet. En len, stiv konstruksjon settes lenere i svingninger
enn en tilsvarende tung konstruksjon.

Lllftlyd
Med overf0ring av luftlyd menes overf0ring av den lyd som forplantes direkte fra kjele, brenner m.m. tilluften
i fyrrommet, og den lyd som forplantes gjennom r0krlilret.

Lydnivaet i fyrrommet er avhengig
av lydabsorbsjonen i gulv, tak og vegger. Stor absorbsjon gir lavt stlilyniva.
Den stlily som overf0res til naborom er
direkte avhengig av st0yniv:i.et i fyrrammet og bygningskonstruksjonens
lydisolerende egenskaper.
Den lyd som overf0res via rlilkrlilret
kan forplame seg via :i.pninger og
sprekker i pipen til naborommet. Spesielt sterkt merkes dette hvis det er
knynet en peis til samme pipell?lp. Da
er den stl?ly som forplantes via pipen
dominerende for st0yniv:i.et i rom hvor
peisen er piassert. Men selv ved separate pipel0p kan lydforplantningen via
pcisen bli dominerende.
En del Jydenergi kan ogsa overf0res
via pipens topp, spesielt dersom det er
en plate over toppen. Luftlyden kan
ogsa forplantes via vinduer, ventiler

0.1.
Figur 2 viser hvordan strukturlyd
og luftlyd forplamer seg fra fyrrom til
tilliggende omgivelser.

Har man fl?lrt fan et sentralyarmeanlegg med uakseptabelt hl?lyt st0yniva,
finnes det mater a ll?lse problemet pa.
Hva som bl?lr gj0res rna vurderes i hvert
enkelt tilfeIIe, avhengig av hvor Stlilyen
oppst:i.r og hvordan den forplanter seg.

Isolasjon av struktllrlyd
1. Elastisk opplagring
Vibrasjonsforplamningen fra kjele til
fundament kan reduseres betraktelig
ved bruk av elastisk opplagring. Denne
kan best:i. av gummiklosser - som skal
ha en sammentrykning p:i. 3-4 mm eller en 100 mm kompakt mineraluIIplate.
Ved stlilrre anlegg b\?lr sokkelen UDder kjelen skilles fra resten av gulvet
med en fuge som fyUes med elastisk
masse.

2. Fleksible t1arforbindelser
Vibrasjonsforplantningen langs vannrlilr og rlilkrlilr kan reduseres med e1astiske forbindelser og koblinger.
For vannrlilrene monteres det fleksible slanger etter pumpe og ventiler.
Det b0r benynes vibrasjonsdempende
klammer. (Se for lilvrig NBI Hiindbok
30.)

Vibrasjoner i rlilkrlilret hindres i a
forplante seg til yegg dersom man
benyner fleksibel foring ved pipeinnllilpet. Selve pipen bl?lr ogsa monteres
mest mulig fritt. Den rna ikke tillegges
noen oppgave som brerende konstruksjon. Der hvor pipen passerer etasjeskillere kan det med fordel pakkes
med et elastisk materiale mellom pipe
og bygningskonstruksjon.
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Lyddemping
1. Lydoverflilring via fyrrom
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Fig. 2. Forplalltning av strukturlyd og luftlyd fra sentralvannekjele.
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Lydnivaet i fyrrommet avhenger av
den Iydenergi som sendes ut fra kjelel
brenner og av Iydabsorbsjonen i rommet. Lydnivaet kan derfor reduseres
ved a dempe Iydangivelsen fra kjelel
brenner og/eller ved a Iilke lydabsorbsjonen i rommet.
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Fig. 3. Lydtek71iske utbedri71ger av alliegget.
- i7171sats i pipelepet
- fleksible rerforbi11delser
- lyddemper i rakraret og 45° i1111elastisk oppiagrl71g av kjeie
foring
ekstra iydabsorbsjon i taket
eiastiske gjem10mfaringer og oppiyddempende bette nmdt brenner
be71g
ogiuftul71tak

Lydavgivelsen fra kjelen kan reduseres ved a montere en egen kappe
rundt denne. Men dette er lite egnet i
praksis. Den direkte luftlyd fra brenneren (vifte) reduseres ved a montere
en kappe rundt brenneren (figur 3).
Det er f0rst og fremst de h0yes.re
frekvenser som dempes v~d deue tiltaket. Figur 1 viser hvordan frekvenskarakteristikken forandret seg nar det
ble plassert en hette rundt brenneren.
Selv om reduksjonen er beskjeden kan
Iydbildet f:i en annen karakter slik at
det ikke blir sa ubehagelig a h0re pi.
Lydabsorbsjonen i fyrrommet kan
0kes ved a montere mineralullmauer
eller Iydabsorberende kledning pa vegger og tak. Se figur 3. Hvis utgangspunktet er et rom med betongvegger,
kan Iydnivaet i rommet reduseres 5-7
dB ved a dekke halvparten av begrensningsflatene med 100 mm mineralull.

Lydoverf0ringen fra fyrrom til omgivelser for 0vrig kan reduseres ved a
I1lke Iyddempningen i skillevegger eller
dekke.
Er Iydisolasjonen meget darlig, kan
det vrere aktuelt a montere Iydisolerende undertak og/eller kledning i
fyrrommet. (Mer om dette finner leseren i NBI Handbok 21, eller NBI
Byggdetaljblader. )
Lydtransmisjon via luftinntak (ventiler) kan reduseres ved a montere en
Iydfelle i forbindelse med inntaket.
90° retningsforandringer med innvendig isolasjor gir god Iyddempning i
forhold til Iydfellens st0rrelse. Se
figur 3.
2. Lydtransmisjon via r0krl1lr
Lydforplamningen via r0kr0r
duseres ved a montere en
mellom kjele og pipeinnl0p.

og pipe
kan reIydfelle
En 45°

retningsforandring ved pipeinnl0p hindrer staende b01ger i r0kr0ret og
reduserer lydoverf0ring til motstaende
plpevegg.
Peis og kjele b0r aldri tilknyttes
samme pipel0p. Resultatet kan bli iIIe
nok selv om de begge har separate 10p.
Hvis vangen mellom de to 10pene ikke
er skikkelig utf0rt, men har mer eller
mindre fylte fuger, viI luftlyden ga fra
den ene 10pet til det andre. Peisen,
som nrermest kan betraktes som en
h0yttaler, vii sende Iyden fra varmeanlegget ut i stua med fynd og klem.
Et anlegg vi kom over hadde et
st0yniva pa 42 dB(A). St0yen kom fra
kjelen som Vat plassert i kjelleren. I
stua var det peis som hadde eget lap.
Som et rent fors0k tettet vi r0khalsen i
peisen med noe mineralull. Resultatet
var at st0ynivaet sank til 35 dB(A).
Hva skal man sa gj0re i et slikt
tilfelle? A tette peisen hver gang den
ikke er i bruk er ingen varig 10sning.
Det vii dessuten ikke bli godkjem av
brannmyndighetene. Oppmuring av
pipene pa nyn er ogsa noe drastisk.
L0sningen i de fleste tilfelle vii vrere a
sette ned en innsats i et av de eksisterende pipel0p, fortrinnsvis i pipel0pet
for varmeanlegget. lnnsatsen rna. ga
helt ned i bunnen av pipa. Rommet
mellom innsatsen og det gamle (0pet
fylles med m0rtel, mineralull etc., slik
det framgar av figur 4.
Gammellliip
FyllmatP.riale
Pipeinnsats

Fig. 4. Pipeimlsats settes ned
gamie lopet.

det

En stik 10sning forutsetter imidlertid at det gamle pipell1lpet er sa stort at
det gir plass for en innsats uten at
pipetverrsniuet underskrider byggeforskriftenes minimumskrav.
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Andre ciltak som kan vrere verdr a
prave er :i skifre ut brenneren med en
annen type cller fabrikat. Enkelte
brennere/kjelekombinasjoner kan gi resonans i forbrenningskammeret sam
forsterkcs og forplanter seg videre.
Utskifting av dysen med en sam har
en annen spredningsvinkel samt en
forandring av trykket over dysen kan j
heldige fall gi en farbedring av st0ynivaer.

Forebyggende lillak pa nyanlegg
I e1dre anJegg kan det ofre vrere bade
vanskelig og clyrt a fa gjort de n0dvendige tilrak og inngrep for a fa redusert stayen. Skal man bygge nyu,
stiller det seg noc annerledes. Her har
man muligheten for a utfarme anleggcr
slik at det blir staysvakt, eller slik at
stayen ikke forstyrrer.
Dc som cr i ferd med i bygge hus
med scntralvarmeanlegg, bar vrere klar
over at st0yproblemer kan oppsta.
Ogsa de sam Icverer anlegget bar ha
det klan for seg. Best mulig planlegging pi et tidlig stadium er derfor
pakrevet.
Plasscring av varmeanlegg under eIler yegg i yegg med soverom bar ikke
forekomme. Om nauen er vi mest
f01somme for uenskede lyder. Varmeaniegget bar ha sin plass lengst mulig
vekk fra soveseksjonen. De nyc kompaktkjclene tillates nci plassert i "arige
oppholdsrom. A plassere en slik kjele
ukritisk i en hall for eksempel, er ikke
:i anbefale. Selv am en slik kjeleenhet
kan ha cr stayniva ned mot 40 dB(A) i
kjelrammet, k.n dette gi 30-35 dB(A)
i naborom med darforbindelse, sel"
am daren er lukket. Er naborommet et
soverom, ligger vi srraks over det sam
er akseptabelt.

Vi vii dvele enda litt ved skorsteinen og de lydlige ergrelser den kan gi.
Hvis skorsteinen er den sentrale st~y
lederen, vii en stayteknisk forbedring
av denne som oftest vrere det vanskeligste og dyreste inngrep.
Vi vii derfar anbefale at man for
det farste spanderer eger lap for kjele.nlegget og bygger dette I"pet skikkelig. Spesielt rna vangen mellam dette
le:pet og lepet for en eventuell peis
utferes amsorgsfullr.
Undersak sa at kje1e-/brennerkombinasjonen er anbefalt av kje!efabri,kanten. Fabrikantene er fullt klar over
problemene og anbefaler vanligvis en
cHer £Ieee typer brennere for hver
kjele. Ofte!t viI det I"nne seg a lyete til
disse anbefalingene. Spander ogsa eIastiske klasser under kjelen.
Ut over dette burde det ikke vrere
nadvendig a gjere noe spesielt i et nyu
anlegg. Skulle det vise seg at man
fortsau plages av stey, kan man begynne i g:i. nrermerc inn pa de punkrene som er listet opp tidligere. Lyddemper i raykreret og like1edes fleksible slanger er ting sam relativt greit
kan ordnes pei et senere tidspunkt.
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