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Artild'elen gir en orientering om
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a~tis~'t",~reliske

klassifisering av sanitrerarmatur, hvordan
lydmalinger for Idassifisering utfares, og
hvilken praktisk nytte dctte kan ha nih· det
gjeIder prosjektering av sanitreranlegg.

Innledning.
Byggeforskriftene av 1. august 1969 krever
at de enkelte telmiske installasjoner i boliger
ikke skal gi et st0yniva som overslcrider 35
dB(A) i oppholdsrom, 40 dB(A) i kj0kken. Det
er sannsynlig at disse kravene. vii skjerpes
ved senere revisjon av forskriftene.
Stl2JY fra sanit::erinstallasjoner skyldes f0rst
og fremst stor energiomsetning i enkeltkomponenter. Ved hensiktsmessig dimensjonering
av koblingsledningene kan en del av energiomsetningen opptas i mrene, men det vii fortsatt vcere tappearmatur, reduksjonsventiler,
innsnevringer 0.1. som bestemmer st0ynivaet.
Se fig. 1.

Fig. 1. Stl!JYforplantning ved tapp:ng. Vibrasjoner
som oppstur i tappearmaturen forp[a71tes via vegger.
oulv og tak HZ naborommene.

grunnlag for sloyreduksjon,

hvordan en st0ysvak konstruksjon ska! utf0res
og hvordan et st0ysvakt anlegg skal prosjekteres, er inngaende behandlet i NBI's handbok
30: «St0Y fra sanit::erinstallasjoner».
En vellykket prosjektering er avhengig av
sikre lyddata for den enkelte komponent £0rst og fremst gjelder dette for tappearmaturen. Det er n0dvendig a vite hvilket st0Yniva komponcnten frembringer i en boligtype
identisk med den som anlegget prosjekteres
for.
I Tyskland harman kommet langt pa dette
omradet. Armaturen (eHer andre komponenter)
inndeles i forskjellige klasser, avhengig av
hvilket st0yniva den vii frembringe ved en
gitt installasjon i en bolig.
Klassifisering.

a

En absolutt forutsetning for
angi laboratoriemessige st0ydata for de forskjellige sanitcerarmaturer er at disse st0ydata er entydige
og reproduserbare, og at de kan overf0res til
praktiske forhold. Ved besternmelse av vannf0ring som funksjon av trykktap for en komponent til et sanit::eranlegg, vii mininger i £01'skjellige laboratorier gi samme resultat, forutsatt at det benyttes kalibrerte maleinst1'umenter.
Sa enkelt er det imidlertid ikke nar clet
gjelder st0ymaling. Det malte st0yniva ved et
bestemt trykkfall over komponentene kan variere fra laboratorium til laboratorium, avhengig av maIebetingelsene - forskjeller m.h.t.
montasje, ulike bygningskonstruksjoner og malerom. varierende maIeavstand m. m. vii spille
inn.
Stoyclataene for en komponent mint i et laboratorium er saledes bare representativ i fo1'hold til andre komponenter malt i samme laboratorium sa lenge det ikke er defin ert
standardiserte malebetingelser.
For a komme frem til en samrnenlignb ar
m,Hemetode for st0Y fra komponenter i sani-

Malevegg

Armaturens st0'Ynivii kan karakterisel'es ved
nivadifferensen, D s, som er differensen mellom
det st0yniva som referansedysen gil' i laboratoriet og det st0yniva som armaturen gil' i
det samme laboratoriet. Referansedysen, kalt
«IGN» (Installation-Gerausch-Normal), males
ved et vanntrykk pa 3 kp/cm2 . Armaturen
males ved vanntrykkene I, 2, 3, 4 og 5 kp/cm:!.
Lydmalingene foretas i oktavband fra 125 til
4000 Hz eller i dB{A).
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Malerom
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Fig. 2. FOTssksoppstilling ved ma.Lina av

insta !!asjonsstsy.

D s = Ls-L

ta=rinstallasjonel' - j fol'skjellige labol'atorier
harden internasjonale standardiseringsol'ganisasjonen (ISO) u tarbeidet et forslag som
i store trekk er basert pa en tysk DIN-norm
(DIN 52218).
Forslaget gar i korthet ut pa at enhver k.omponent sammenlignes med en standardised
«st0ydyse» sam ved bestemte vanntryklc gil'
bestemte st0ynivaer i maIerommet.
Malingene skal utf0l'es i et klangrom hvor
det el' festet et 1'01' til utsiden av en av veggene. Figur 2 viser en skisse av maleoppstillingen. Det stilles spesielle krav til malevegg,
malerom og mranlegg.
Den nevnte st0ykilden (dysen) utf0res som
vist pa figUT 3. Materialet el' messing. Ved bestemt trykk og tempel'atur gil' denne dysen
l'eproduserbare stoynivaer, med en m,Uen0Yaktighet pa ca. 1 dB.

S(Qnd'ardiserl dyse

Pakning

Nivadifferensen kan altsa uttrykkes ved ligningen

, - - - - - - ' Nippel

(I)

hvor L s er st0yreferansens lydtrykkniva ved
referansetrykket 3 kp/cm 2 , og L el' det lydtrykknivcl som armaturen frembl'inger ved forskjellige trykk.
Verdiene for D s viI va=re omtrent like for
samme armatur, selv om de males i forskjellige laboratoriel'. En internasjonal sammenligningsmaling utf0rt pa initiativ fra ISO, viger
et standal'davvik pa 1-2 dB for D s (i dB(A)),
ved maling i 14 forskjellige laboratorier.
Nivadifferansen, D s, gil' grunnlag for sammenligning av ulike armatureI', men gil' ingen
opplysning om det st0yniva armaturen fremormger i en bolig. Nivadifferensen gil' dessuten et noe forvirrende bilde av fordelene ved
en armatur, idet verdiene er starst for den
armatur som gil' minst stay.
For a kunne finne frem til de st0ymessige
virkninger av en komponent nar den instalIeres, ma man ha kjennskap til forskjellen i
st0yniva ved maling i .laboratorium og i forskj ellige boliger.
Denne forskjellen kan finnes ved at «IGN»
males i boliger og at maleverdiene benyttes
som en referanse. Ved a ta differensen mellom
denne referanseverdi og nivadifferensen, far
vi den st0Y sam armaturen viI gi i bolig. Dvs.:

her er
= armaturstfly i bolig, i dB(A) eller
L\
oktavband.
referanseverdi for «IGN» i boliger,
malt i dB(A) el1er oktavband.
Slromf\ingsrelning

Fig. 3. 17l.statlasjonsstsy -

standard,

Beregnede verdier for LA i oktavband omregnes alltid til dB(A).

I.

I Vest-Tyskland er det Utf0rt et start antall
malinger av <cIGN» i boliger av mursten og
betong, og referanseverdier for stl2lyen malt i
naboleilighet er blitt standardisert.
Referanseverdier for «IGN» malt i tyske
boliger:
Oktavbandsmalinger:

I

S:0~-

nIva:

I dB(A)

Frekvens, Hz
Lydtryklmiva, dB

125

250

35

38

SOD 1000 2000 4000

39

43

37

24

45

Med utgangspunkt i armaturst0ynivaet, LA,
er armaturen i Tyskland inndelt i bestemte
klasser.
Klasseinndeling for tysk armatur:

I)
II)
III)

10-20 db (A)
20-30
»
(Maling ved 3 kp/cm2)
> 30
),

Hvillcen armaturklasse som rna benyttes ved
de ulike installasjoner er avhengig av bygningens planl0sning og de lydkl'av sam bygghel'ren
ellel' forskriftene fastsetter.
Disse tyske klasseinndelingene kan dessverre
ikke ovel'f0res direkte til vare boliger, da de
er utarbeidet pa grunnlag av andre bygningskonstruksjonel' enn de som start sett benyttes
i Norge.
I val'e boliger blir det ofte benyttet enkle,
lette vegger, f. eks. platekledd bindingsvel'k,
som skillevegger innen en og samme leilighet.
Selv am veggene mellom leilighetene er av
mursten eller betong, hal' dette liten innvirkning pa st0yen fra sanitrerinstallasjonene.
St0yen overf0res via mrledningene og setter
de lette veggene som de er klamret til i vibrasjoner.
Korreksjonene viI imidlertid ikke bli st0rre
enn at det med relativt stor sikkerhet kan sies
at armatur i klasse II (etter DIN 52218) viI gi
et st0yniva lavere enn byggeforskriftenes maksimalgrenser forutsatt at armaturen ikke
festes til vegg mot naboens oppholdsrom.

vene i en bolig skal tilfredsstilles er det n0dvendig a pase at trykket ikke overstiger denne
verdi, eller man rna vrere sikker pa at armaturst0ynivaet, LA, ikke overstiger 0vre grense
for den vaigte klasse, ved det aktuelle trykk.
Det er altsa n0dvendig a kjenne armaturens
stl2lyproduksjon som funksjon av vanntrykket
- og dermed vannf0ringen. Man rna ogsa pase
at tappestedet gil' tilstrekkelig vann if0lge
vannverksregiernentet, ved det aktuelle, trykk
foran armaturen.
Figu1' 4 viser et eksempel pa fremstilling av
maledata for en armatur. De to diagrammene
for h.h.v. vannf0ring og armatUrst0yniva gir
tilstrekkelige data for
kunne forutsi det £01'ventede st0yniva i bolig - med en n0yaktighet
pa ca. ± 5 dB. Denne spredningen skyldes
f0rst og fremst val'iasjonene i boligtyper.
Som en konldusjon rna det presiseres at enhver VVS-konsulent som cmsker kunne forutsi det st0yniva sam vii oppsta ved bruk av
sanitrere installasjoner, rna kreve fullstendige
Iyddata for den armatur og de komponenter
han/hun skal benytte i et anlegg.
Det anbefales fomvl'ig at dimensjonering og
opplegg utf0res i overensstemmelse med retningslinjene i boken «St0Y fra sanitrerinstallasjoner),.
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Vannlrykk

Fremstilling av maledata.
Den tyske klasseinndeling refererer til st0Ymaling ved vanntrykk 3 kp/crn~. For at kra-

Fig. 4. AngiveLse av junksjonskarakteristikk jor tappearmatur. Helt apen ventil. (Eksempelet er hentet fra
miHedataene for en norskprodusert servantarmatur).
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