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Lydisolasjon i belongkonslruksjoner svekkes med
faslslople sandwichelemenler
Av siv.ing. Pal Cappelen og siv.ing. Jan Arne Auslnes, NBI

Sandwiehelementer brukt som
komblnert betongforskallng og
varmeisolasjon mellom leiligheter kan gl Iydtekniske overraskelser. F.eks. har et «forskrlftsmessig» betongdekke pa 18 em blltt
kraftig Iydteknisk svekket ved
bruk av faststllpte Multl/Elementer. Malinger pa stedet har vist 6
dB
under byggeforskriftenes
mlnste krav.
Imldlertid Illses problemene ved
mellomlegg av f.eks. mineralull.
Pa denne mate unngar man de
resonansvlrkninger som skaper
Iydproblemene.
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Sandwichelementer kan anvendes i
mange sammenhenger med gunstige
bygningsmessige resultater. I den senere tid er sandwichelementer blitt
brukt som kombinert forskaling og
varmeisolasjonJkledning i betongkonstruksjoner som danner skille mellom
leiligheter. Dette gjelder fl1lrst og frernst
ved rekkehusbebyggelse der husenhetene er forskj¢vet bade vertikalt og 110risontalt i forhold til hverandre. og ved
bygging av terrassehus i skratt ten'eng.
Sandwichelementene brukes i byggefa-

sen direkte i forskalingssystemet og
inngar i det ferdige bygg som en de! av

skillekonstruksjonen.
NBI og Akustisk laboratorium
~ELAB) hal' ved lydmallnger av slike
konstruksjoner fatt maJeresultater

Fig. 1. Kurve 1 viser en mafing av et 80 mm
Multi/Efement under gunstige bygningsmessige forhold (NBls proverom). Lydisolasjonsevnen er angitt ved luttlydindeksen III = 29
dB. Det er viktig a merke seg at kurveforlopet viser en markert svekkelse rundl 800 Hz
og delte bestemmer lil-verdien. Denne svekkelsen skyldes forst og tremst kjernematerialets egenskaper som gir difatasjonsresonans.

som ligger klart under byggeforskriftenes krav, og som ogsa er darligere enn
lydisolasjonen i betongkonstruksjonen
alene.
Fa denne bakgrunn finner NBI det
derfor n~dvendig a informere om hvilke konstruksjoner som er uheldig lyd·
isolasjonsmessig. Vi viI ogsa vise hvordan sandwichelementer kan anvendes
som kombinert forskaling og kledning i
betongkonstruksjoner pa en lydmessig
tilfred.sstillende mate.

Resonans gir store svekkelser
Sandwichelementer elIer 3·lagsele·
menter bestar av ytterplater som er
forbund~t med et kjernemateriale. Vi
skiller mellom elementer med inkompressibelt fstivtl kjernemateriale og
kompressibelt (fjrerendel kjernemateriale sam skumplast, skumgummi, mineralull, por~s trefiber 0.1. Ved bestemte
frekvensomrader oppstar resonans·
virkninger som reduserer lydisolasjonen i disse konstruksjonene vesentlig i
forhold til homo gene plater av samme

Kurve 2 er en maling henlet fra en rekkehusbebyggelse der skil/eveggen besttJr av 100
mm betong som er stopt mel/om to Multi
Elementer. Byggeforskriftenes krav for rekkehus er III 2: 55 dB. Resultatet av malingene
er 1.1 = 38 dB. Dette er darligere enn for en
enkel 100 mm betongvegg som ville ha gift fa
= 47 dB.
Kurve 3 viser malinger foretaft i et lerrassehustelt, der et 180 mm belongdekke er stopt
pa en dekkeforskaling av Multi/Efementer.
Et 180 mm betongdekke alene vif normalt gi
god nok Iydisofasjon tif tilfredsstiJIe byggeforskriftenes krav pa III 2: 52 dB. Brukt sammel1.. med et Multi/Element reduseres Iydisolasjonen med 6-8 dB.

vekt.
I konstruksjoner rned kompressibelt
(fjrerende) kjernemateriale kan platesi·
dene svinge med motsatt retning, og
det oppstar masse-fjrer·masse resonan~
ser, sakalte dilatasjonsresonanser. Ved
dilatasjonsfrekvensen kan lydreduksjonstallet vrere svekket med 10-15 dB
i forhold til en homogen plate av samme vekt. IDette vi! [or ~ret opp[attes
som en fol'dobling av lydstyrken.l Dilatasjonsfl'ekvensen kan for~vrig bel'eg·
nes jllg. [II.
I
sandwichkonstruksjoner
med
kompressibelt kjernemateriale oppstar
ogsa sakalt koinsidensresonans. Denne inntl'er bade i nrerheten av dilatasjonsfrekvensen og ved h~yere frekvenser.
Lydisolasjonssvekkelsen ved disse l'esonansvirkningene er betydelig og vil
ogsa bli utslagsgivende mil' elementene fastst0pes i betongkonstl'uksjoner.

Kurve 4 viser maleresultater for en dekkekonstruksjon der den faste forbindelsen er
brutt med mellomfegg av 10 mm stiv mineralull. Svingningsoverforingen blir vesentlig
mindre enn i den sammenstople dekkekonstruksjonen (kurve 3), og kurve 4 viser at
resonalisvirkningen ikke svekker konstruksjonens reduksjonstafl. Luftlydindeksen forbedres med nele 7 dB og med fil
53
dB er byggeforskriftenes minstekrav oppfy/I.

Mellomlegg av mineralull
problemillser
Sandwichelementer av type Multi!
Element hal' kompl'essibelt polyul'etanskum i kjernen sam forbinder 13
mm gipsplater. Elementene leveres i 80
og 100 mm tykkelse sam gil' flatevekter

a

po 26-28 kg/m'.

•

I fig.1 er det gjengitt lydm~linger for
MultvElement alene og semmen med

II"" 60 dB som er godt pA. den sUcre siden
av forskriftenes krav II :s: 63 dB.

betong. Disse m3.lingene viser hvordan
Multi/Elementer ken svekke

Det arbeides med utvikling av andre
lydteknlsk tilfredsstillende l~sninger
hver MultifElement inngar 1 byggesys-

fastst~pte

en konstruksjons lydJsolasjon. F.eks.
havner et 180 mm tykt betongdekke som normalt er tilfrectsstillende - her

temet.

6 dB under byggeforskriftenes krav.
Arsaken ligger i at den Caste koplin-

gen mellom element og betongkonstruksjon gir en effektiv svingningsQverfj:1ring sam medfl1lirer sterk virkning
fra
dilatasjonsresonansen
i
frekvensomr~det 630-800 Hz.
Ved

a bryte

denne Caste koplingen

med som her et mellomlegg
stlv mineralull

l~se5

BV

10 nun

imidlertld proble-

met. og byggeforskriftenes mlnstekrav
oppfylles. Dekkekonstruksjonen virker
na som en dobbeltkonstruksjon med

tilhliSrende resonansvirkning som nedsetter redu){sjonstallet med ca 6 dB i
frekvensomrildet 125-200 Hz. Med· vinylfiltbelegg gir dekkekonstruksjonen
beregnlngsmessig en trlnnlydinde ks

Se opp for flanketransmlsjon
I bygninger

overf~res lyd

bMe i skil-

lekonstruksjon og flankekonstruksjon.
Sandwichelementer b~r, som for skillekonstruksjonen. i hovedregelen ikke

vrere fastst~pt i Oankerende betongkonstruksjoner. Dette gjelder spesielt
n~ knutepunktsdempnlngen over tilslutningen (dekke- eller skilleveggskonstruksjon) er liten. Ved massive
tllslutnlnger kan knutepunktsdempnlngen vrere s~ star at fastst/lping av
sandwichelementer til Oankekonstruksjonen kan tlllates. Dette m~ utpr~ves
for det aktuelle byggesystemet.
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Til slutt vi] vi gjerne presisere at
sandwtchelementer brukt som dobbeltkonstruksjoner mellom rekkehus
(se figur 2), kan gi gode lydtekniske
Il1lsninger. Men flanketransmisjonen
rnA. ogsA. her vrere under kontroll.
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Fig. 2: Dobbel Multi/ElemenH'egg sr normalt
god! nok i rekkehu5.
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