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Resumé: Det er undersøgt, om coating af de indvendige side af en luftkanal giver brugbar dæmpning af lyd og vibrationer
ned langs kanalen. Målingerne viser, at der kan opnås en vibrationsdæmpning på omkring 1,4 dB / meter ned langs kanalen.
Lyddæmpningen langs kanalen er så lille og usikkert bestemt, at den må vurderes som ikke brugbar. Lydreduktionen ud
gennem siden af kanalen øges en smule mht. luftlyd og ikke nævneværdigt mht. vibrationer.
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TEKNOLOGISK INSTITUT

1. Indledning
Det er subjektivt konstateret, at ventilationskanaler med indvendigt påført coating giver en vis dæmpning af vibrationer og lyd, men der foreligger ikke meget viden om den faktiske virkning.
Der anvendes tyndvæggede ventilationskanaler i store mængder i bygninger og skibe. Ofte giver det
støjproblemer, som kan reduceres ved indkapsling med lydabsorberende materialer og kapper, samt
ved at indskyde lyddæmpere og fleksible kanalstykker. Omkostningerne kan være store, og de forøgede pladskrav og vægt er ofte et problem i praksis.
Indvendig coating anvendes ofte for at sikre tæthed og gøre de indvendige flader mere jævne og glatte.

2. Formål
Der er primært foretaget undersøgelser af, om et indvendig tyndt lag coating af ventilationskanaler
giver en brugbar reduktion af lyd og vibrations-udbredelsen ned igennem kanalen. Sekundært er desuden undersøgt om lydtransmissionen igennem kanalsiden er dæmpet af coatingen.
Der er undersøgt både med påvirkning af luftlyd og med vibrationer, da begge aspekter er vigtige for
den udstrålede lyd og vibrationer via ophæng til bygning eller skot.

3. Måleobjekter
Der er målt for 6 meter ventilationskanal med diameter 315 mm og pladetykkelse 0,7 mm. Der er tale
om LINDAB SAFE spiralvalsede kanaler kode: SR-315-2000. Tre styk a 2 meter er samlet med ø315
nipler LINDAB NPU 315
Den ubehandlede referencekanal er ubehandlede kanaler, hvor niplerne er sikret med 8 selvskærende
skruer. Dette er sædvanlig praksis.

Figur 1 Referencekanal. Samle nippel er sikret med 8 selvskærende skruer.

Teststrækningen er samme type kanal, påført coating indvendig, med betegnelsen VentGuard SC50 –
Special Caoting som er påført med dyse/slynge sprøjter 45 gr. Der er af kunden tilstræbt en tykkelse
på 300-400 µMeter. Samlingerne er IKKE sikret med selvskærende skruer. Skruer vil kunne give
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utætheder i coatingen.. Der er derfor påført sealing i samlingerne for at sikre tæthed og en bedre
samlings-styrke.

Figur 2 Coated kanal med sealet samlings nippel. (let adskilt)

Figur 3 Nærbillede af den indvendige coating.

4. Metode
Testopstillingen gør det muligt at måle, hvorledes den udstrålede lyd reduceres langs kanalen, idet lyd
og vibrationer sendes ind i kanalen i den ene ende.
Kanalen er ophængt elastisk så den primær vibrationsenergi fortsætter ned langs kanalen og ikke ud i
ophængene. Se foto.
Den modsatte ende er forsynet med et tilnærmet refleksionsfrit kanalstykke, hvor luftlyd absorberes
af ’rigelig mængde’ lydabsorbent og vibrationerne dæmpes ved at samme kanalstykke er ompakket
med fint løst sand. Der er fulgt principper beskrevet i såvel målestandarder som projekter med målinger lydudbredelse i kanaler og rør.
Lydudstrålingen måles for små områder på kanalen med såkaldt lydintensitetsudstyr, som kan bestemme både lydintensitet og ’retning’ af lydens udstråling. Metoden giver også en god dæmpning af
baggrundsstøj, så målingerne kan foretages i et almindelig større lokale uden væsentlig baggrundsstøj.
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5. Udstyr
Lydkilder: 2 stk kompakte højttalere med indbyggede forstærkere af typen GenElec 8010 AW-6 er
placeret i et stykke ø250mm kanal med længde 500 mm. Denne er elastisk monteret til testkanalen
med et kort stykke fleksibel kanal. Kanalen er indbygget (ophængt elastisk) i en større Ø500mm kanal
for at dæmpe lydudstrålingen til lokalet. Hulrummet mellem de to kanaler er udfyldt af lydabsorberende materiale. Desuden er ved overgangen til testkanalen monteret en lydskærmende plade for at
reducere uønsket baggrundsstøj til målestederne.

Figur 4 Højttaler ende indpakket i lyddæmpende
stor kanal (endebund demonteret)

Figur 5 Kompakt kraftig højttaler Genelec.
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Vibrationskilde: Der er anvendt en elektrodynamisk vibrationskilde, som i princip fungerer som en traditionel højttaler, bare uden højttaleremembran. Vibrationerne transmitteres fra svingspolen til kanalen via en kort tryk-træk stang, som med et metalspændebånd er monteret på kanalen.
Styresignalet forstærkes med en kraftig audio-forstærker.

Figur 6 Vibrator monteret under kanal i sende enden.

Styresignal: For begge typer påvirkning af testkanalen er anvendt et elektrisk signal fra en generator
mærke NTI Audio Minirator type MR2. Der er valgt primært at anvende et såkaldt ’Pink noise’ signal,
som har lige meget energi i alle 1/3-oktav frekvensbånd, her mellem 25 Hz og 20 kHz. Således kan i en
og samme måling fås hurtig bestemmelse af udstrålet lyd fra de enkelte måleflader ned langs testkanalen.
Under opbygning og test af kanalsystemet anvendtes desuden rentonestøj (kun en frekvens ad gangen) til at bestemme og reducere resonanser (mekaniske og lydbølgemæssigt), som kan forstyrre målingerne for meget.

Figur 7 Signalgenerator og forstærker til vibrator.

Det skal bemærkes, at da målingen primært sigter mod at bestemme hvorledes lyd og vibrationer aftager ned langs kanalen er fastholdelse af den absolutte lydstyrke og vibrationsstyrke ikke kritisk, da
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der bestemmes forskelle til det aktuelle niveau ved begyndelsen af kanalen. Der blev anvendt et relativt
højt niveau for at øge signal/støj forholdet, dvs. for at mindske indflydelsen af baggrundsstøj/vibrationer. Dog er en vurdering af coatingens lokale forbedring af lydreduktionstallet mulig, da der blev anvendt de samme indstillinger for lyd og vibration ved alle målinger.
Refleksionsdæmpet kanal-afslutning: Her er en kombination af vibrationsdæmpning og luftlydsdæmpning opnået dels med et ’sandkammer’ omkring et stykke kanal, dels med en såkaldt gradvis overgang
til et akustisk meget dæmpet kanal-hulrum.

Figur 8 Måleopstilling set fra ’modtage’ enden med refleksionsdæmpende kanalstykke.

Figur 9 Refleksionsdæmpet rør i lyddæmpende yder-rør med lydabsorptionsmateriale. Endebund aftaget.
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Figur 10 Refleksionsdæmpende afslutningsrør med konisk slids afdækket af fint perforeret plade.

Figur 11 Vibrationsdæmpende sandkammer uden om testrøret.

Lydmålesystem: Der anvendes en 2-kanals præcisionslydtrykmåler af fabrikat Brüel & Kjær 2270 G4.
(ID# 159822) Den kan bestemme udstrålet lydintensitet med to mikrofoner. Mikrofonerne holdes tæt
på kanalen og bevæges over et lille kvadratisk målefelt på ca. 10 cm * 10 cm under de enkelte målinger.
Dette gentages for hver halve meter ned langs kanalen, så der umiddelbart kan bestemmes, hvor meget lydudstrålingen dæmpes med afstanden fra støjkilden. Dette gælder både for lydkilden og for
vibrationskilden. Lydmåleren kalibreres før målingerne med special kalibrator Brüel & Kjær 4297.

Figur 12 Lydintensitetsmålesystem med specialmikrofoner
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6. Resultater og vurderinger
6.1.

Målinger af dæmpning langs kanalen:

Målingerne viste store variationer, som til dels var forventelige, men som alligevel kræver nogen statistisk behandling og vurdering af usikkerheder i de endelige resultater. Indledningsvist blev der foretaget en række test og trinvise forbedringer af måleopstilling og metodik, så variationerne blev væsentligt
reduceret.
De detaljerede måledata er vist i bilaget, hvor der ses en ret uoverskuelig samling af kurver. Det viser
sig at frekvensområdet mellem 500 og 2 kHz tydeligst viser nogle ’logiske’ sammenhænge hvor niveauerne er knap så varierende og de viser en tendens til at falde med afstanden fra lydkilden.
De lavere og højere frekvensområder varierer en del mere og tendenserne er uklare og i nogle tilfælde
modsat rettede.
For bestemmelsen af støj i arbejdsmiljøet og i fx boliger er grænseværdierne angivet som det totale
gennemsnitlige A-vægtede lydtrykniveau, hvor der tages hensyn til at den menneskelige hørelse er
mest følsom i mellem-frekvensområdet.
Det er således det frekvens-område som normalt er mest relevant for oplevelsen af lydens styrke som
dominerer ved disse overbliksanalyser.
Et overbliksbillede er kurver for hvorledes det samlede A-vægtede lydniveau aftager ned langs kanalen
i 5 situationer: (Den 5.situation er en test af målemetodik, hvor der måltes udfor side af kanalen. De
andre målinger er alle foretaget for oversiden af kanalen.

Figur 13 Avægtet lydintensitet for hhv. lydpåvirkning og vibration, uden og med coating.

Her ses både variationer og den forventelige tendens. I bilag er vist mere detaljerede målinger, hvor
niveauerne i hel-oktaver er angivet ( 63 Hz til 8 kHz)
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Herunder er vist for lyd alene, hvor der er normeret til 3 meters målingen og den gennemsnitlige hældning er bestemt med lineær regressionsanalyse, vist som prikkede lige kurver. Normering til midterpositionen (3 m) sikrer at forstyrrelser fra ende-refleksioner bliver mindsket til sammenligningen.

Figur 14 Luftlydspåvirkning i kanal. Udstråling fra overflade som funktion af afstand fra højttaler.

Dette viser at der er meget lidt forskel på hvordan luftlyd dæmpes ned igennem kanalen om det er
uden eller med coating. Dæmpningen er omkring 1,2 dB pr. meter kanal. Dette er lidt mere end
erfaringstal for standard ventilationskanaler, men det vurderes at det skyldes måleomstændighederne
med lydabsorberende materiale i begge ender af kanalen. Det vigtigste er at der ikke er målt en brugbar forskel med luftlyd for kanaler med eller uden coating.
Herunder er vist for vibrationspåvirkning alene, igen normeret til 3 meters positionen og med den
gennemsnitlige hældningskurve angivet.

Figur 15 Vibrationspåvirkning af kanal. Lyd-udstråling fra overflade som funktion af afstand fra vibrator.

Her ses, at den coatede kanal har en klart større dæmpning af vibrationerne ned langs kanalen end
den rene kanal uden coating. Denne forskel viser en forbedret dæmpning af vibrationer på omkring
1,4 dB / meter, bestemt som forskellen mellem de to dæmpninger -1,7 dB / m uden coating og -3,1 dB
/ m med coating. Alt andet lige er dette at betragte som en brugbar forbedring.
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6.2.

Målinger af lyd ud gennem kanalside

Målinger af forskellen i udsendt lyd fra kanaloverfladen for de valgte del-overflader langs kanalen med
hhv. rent og coated kanal viser et noget mudret billede, men som med lydudbredelsesmålingerne er
der brugbare vurderinger for mellem-frekvensområdet 500 Hz til 4 kHz. Alle målinger er vist i bilag.
Herunder vises måleværdier (punkter) og middelværdikurver (regressionslinier lineær) som funktion af
afstanden fra lyd og vibrationskilde.

Figur 16 Forskel i lydudsendelse uden og med coating. Luftlydskilde i kanal.

Figur 17 Forskel i lydudsendelse uden og med coating. Vibrator på kanal.

Sammenlignes de mange sæt af kurver vurderes, at den mest repræsentative måleposition er i begyndelsen af kanalen, dvs. position 0,5-1 meter, hvor den primære lyd eller vibration dominerer.
Længere nede ad kanalen begynder refleksioner, samt kobling mellem lyd og vibrationer i kanalvæggen, at bestemme pladevæggens vibrationer, og dermed lydudsendelsen væk fra kanalen.
Således anslås, at dæmpningen af luftlyd inde i kanalen ud igennem kanalsiden er mellem 0 og 6 dB
med en middel omkring 3 dB. Sammenlignet med hvad en varmeisolerende kappe vil give er det ikke
meget.
Dæmpningen af den lyd som vibrationspåvirkning på kanalen kan give nær vibrationskilden er lille ( 02 dB ), og må vurderes som ikke brugbar.
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7. Vurdering og konklusion
Der ses at væsentlige lokale resonanser giver nogle målemæssige problemer ved nogle frekvenser,
idet der så er store lokale variationer ned langs røret.
Enderefleksioner og overgange mellem testkanaler og tilsluttede kanaler en påvirkning, som er den
samme i alle målesituationerne.
De generelle tendenser for gennemsnitsværdier viser, at der er en målbar reduktion af især vibrationer
og i ringe grad for den testede coatede kanalstrækning som funktion af afstanden til vibrations- eller
lydkilden.
Således vurderes, at man kan påregne en vibrationsdæmpning på omkring 1,4 dB / meter ned langs
kanalen. Lyddæmpningen langs kanalen er så usikker og lille at den må vurderes som ikke brugbar.
Den lokale udstråling af lyd fra overfladen stammende fra en vibrationskilde eller en i kanalen placeret
luft-lydkilde tæt på målestedet indikerer, at luftlydsdæmpningen er omkring 3 dB, medens dæmpningen af den vibrationsforårsagede luftlyd ikke er nævneværdig.
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Bilag
Herunder er vist udstrålet lydintensitet for 1/1-oktaverne mellem 50 Hz og 8kHz for de fire målesituationer.

Måling Referencekanal

Side 13

Måling Coated kanal
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Beregnede forskelle mellem målinger uden og med coating:
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