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1. Indledning 

Der er foretaget målinger af lydabsorptionsforhold for rumdelere / skærme til opstilling i 
kontorer, udstillingsområder, skole og børnehaver mm. 

Målingerne leder frem til bestemmelse af det såkaldte lydabsorptionsareal pr. modul og af 
de gennemsnitlige lydabsorptionskoefficienter i frekvensområdet 50-5000Hz. 

Dette kan af entreprenør / arkitekt anvendes til forudberegning af de forventelige ruma-
kustiske forhold for et givet lokale med et givet antal vægmoduler opstillet. 

 

2. Målemetodik  

Absorptionsegenskaberne er bestemt ud fra måling af efterklangstider i et særligt målerum 
ved Teknologisk Institut, Gregersensvej 3. DK230 Taastrup. 

Målemetoden er som beskrevet i ISO 354:2003 "Acoustics - Measurement of sound ab-
sorption in a reverberation room". 

Her måles de gennemsnitlige efterklangstider i et lydhårdt, skæv-vægget lokale med og 
uden de opstillede lydabsorbenter. Det er her vigtigt enten at fastholde temperatur og 
luftfugtighed meget præcist, eller at beregne indvirkningen af evt. variationer. 

Efterklangstiden måles ved at udsende kraftig lyd fra en højttaler, hvorefter denne afbry-
des og den tid der bruges til at lyden dør ud for de forskellige frekvenser er så et udtryk 
for efterklangstiden. Dette gentages mange gange for hver af 6 mikrofonplaceringer gange 
mindst 2 højttalerplaceringer. 

Omregningen fra et målt absorptionsareal til den gennemsnitlige absorptionskoefficient har 
udgangspunkt i lydabsorbentens effektive overfladeareal. Dette er normalt indlysende for 
skærme, men kan være svært at definere for fx møbler med store variationer i geometrier 
og fordeling af lydabsorptionen. 

Samlet overfladeareal for den ’store type’ med 6 styk a´1 m* 1m er 12 m2, hvilket er 
forudsat i målestandarden for at opnå præcise målinger. For den lille type skærmvæg med 
moduler a` ½ m *½ m var der kun 8 styk til rådighed med et samlet overflade areal på 4 
m2, så her er præcisionen mindre. Bemærk, at da skærmene i den aktuelle udformning har 
lydabsorberende plader på begge sider tæller begge sider med.´ 

 

3. Måleudstyr 

Præcisionslydtrykmåler Brüel & Kjær type 2270G med relevant software til efterklangsmå-
ling og frembringelse og styring af støjsignal.  ID# 76595. 

Højttaleren er en flytbar højttaler, der kan frembringe et lydtrykniveau for alle frekvenser 
mellem 50 og 12000 Hz omkring 100 dB re 20 µPa i det aktuelle lydmålerum. 
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4. Måleforhold 

Målingerne blev foretaget ved først at opstille skærmene i rummet til ’akklimatisering’ og 
stabilisering af temperatur og luftfugtighed henover en weekend. 

Derefter blev efterklangsmålinger foretaget MED absorbenter.  Straks derefter blev skær-
mene hurtigt udtaget fra rummet og målinger UDEN absorbenter blev foretaget da tempe-
raturen var stabil som før. Således blev korrektion for evt. ændringer i temperatur og fugt 
ikke nødvendig.   

På samme måde blev målinger med den lille version af skærmene foretaget. 

Temperaturen var således 20 grader celsius +/- 0,5 grad i hele måleperioden. 

Den relative luftfugtighed var 50% +/- 1% RH 

De lydabsorberende plader var monteret i rammerne med den påtrykte side vendt ud ad. 

Der var ikke monteret/placeret noget i mellemrummet mellem de lydabsorberende plader, 
hvor afstanden var ca. 82 mm. 

Bemærk at de lydabsorberende plader ikke slutter helt tæt til rammen, så en evt. mem-
branvirkning kan ikke forventes at være væsentlig. 

Skærmvæggene stod lodret midt på gulvet opstillet i ’L’-facon: 

 

 



Teknologisk Institut 

 
Side: 5 

5. Måleresultater 

Herunder er angivet beregnede absorptionstal i 1/3-oktaver, hhv. som absorptionsareal 
samlet, absorptionsareal/skærm og absorptionskoefficient for frekvensområde 50- 5k Hz.  

Det skal bemærkes, at for frekvenser under 100 Hz er måleusikkerheden større da såvel 
målelokalets dimensioner og målemetoden sætter nogle begrænsninger. 

Usikkerheden skønnes generelt at svare til 5% for frekvenser over 100 Hz, men for at se 
indikationer er tabellerne herunder angivet med 2 decimaler. 

 

 

Kurveblad for absorptionskoefficienter i 1/3-oktaver: 

 

Her bemærkes, at den lille skærm tilsyneladende har en marginalt højere absorptionsko-
effcient, og at der indikeres særlige forhold omkring 125 Hz og 250 Hz. Dette skal nok 
tages med lidt forbehold, da nøjagtigheden for målingerne på den lille skærm er dårligere. 

I bilaget er angivet data i 1/1-oktaver og med 2 decimaler. 

  

Store skærme 1m*1m. 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k
AbsAreal m2 0,62 0,46 0,76 2,08 3,60 3,47 3,77 6,23 6,38 7,70 8,25 8,14 9,21 9,27 9,25 8,76 8,71 9,41 9,62 9,31 9,77
AbsAreal / Unit  m2 0,10 0,08 0,13 0,35 0,60 0,58 0,63 1,04 1,06 1,28 1,38 1,36 1,54 1,55 1,54 1,46 1,45 1,57 1,60 1,55 1,63
Abs.Koefficient 0,05 0,04 0,06 0,17 0,30 0,29 0,31 0,52 0,53 0,64 0,69 0,68 0,77 0,77 0,77 0,73 0,73 0,78 0,80 0,78 0,81

Lille skærm ½m*½m 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k
AbsAreal m2 0,09 0,06 0,88 0,52 2,30 1,49 1,78 2,49 2,24 2,69 2,91 2,89 3,22 3,15 3,22 3,07 3,23 3,32 3,32 3,32 3,62
AbsAreal / Unit  m2 0,01 0,01 0,11 0,07 0,29 0,19 0,22 0,31 0,28 0,34 0,36 0,36 0,40 0,39 0,40 0,38 0,40 0,42 0,42 0,41 0,45
Abs.Koefficient 0,02 0,02 0,22 0,13 0,57 0,37 0,45 0,62 0,56 0,67 0,73 0,72 0,80 0,79 0,81 0,77 0,81 0,83 0,83 0,83 0,91
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6. Vurdering af lydabsorptionsforhold 

En sammenligning med lydabsorptionskoefficienter for et kommercielt produkt (Ecophon) 
er angivet herunder. Disse værdier er oplyst i 1/1-oktaver, dvs. middelværdier for 3 styk 
1/3-oktaver omkring centerfrekvensen  (fx 100Hz+125Hz+160Hz bliver til 1/1oktaven 
125Hz). Herved bliver de to maksima for ½m*½m typen udglattet noget. 

 

 

Der ses således ganske sammenlignelige forhold i relation til ’Akusto Screen’ typen, hvor-
imod ’FeltScreen’ typen er betydeligt dårligere. 

Bemærk at Roomy skærmene synes at have bedre lavfrekvensegenskaber op til 250 Hz, 
for derefter at flade ud omkring en absorptionskoefficient på 0,75-0,80. 

Det kan ikke udelukkes, at stivheden for de absorberende plader i den mindre skærm er 
anderledes (højere) og at kombinationen af højere stivhed og det mindre luftvolumen imel-
lem pladerne kan give en resonansbetinget lidt bedre lydabsorption ved disse frekvenser.  

Indtil dette er nøjere undersøgt må det anbefales kun at anvende måleresultaterne for den 
store type skærm, hvor målestandardens krav om et areal på mellem 10 og 12 m2 er 
opfyldt. Således er i bilag angivet kurveblad for lydabsorptionskoefficienter for 1/1-oktaver 
for denne type til brug i salgsmateriale. 
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7. Muligheder for forbedringer 

Der vil være muligheder for forbedringer / frekvensoptimering ved: 

• Optimering af pladernes akustiske egenskaber, fx et lidt tykkere materiale, mere 
åben overflade?  

• Placering af supplerende lydabsorberende materiale mellem pladerne. Fx indpakket 
mineraluld? 

• Optimering af skærmvirkning ved at erstatte den ’bageste’ plade med en lukket 
plade. Dette reducerer absorptionsarealet, men øger reduktionstallet som er et mål 
for hvor meget lyd der går helt igennem skærmen. 

 Skærmvirkningen kan måles ved en opstilling med støjkilde på den ene side i forskellige 
’typiske’ afstande og højde, og lydmåler tilsvarende i relevante positioner på den anden 
side. Dette kan foretages i et stort lokale, evt. et kontorlignende lokale. 
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Bilag:   

Sound absorption coefficients measured acc. to. ISO 354:203.  14.March 2018.  

Roomy Roomdivider (Module: 1m*1m) 

 

 

 

Frequency Hz 125 250 500 1k 2k 4k
AbsArea / Unit  m2 0,51 0,91 1,34 1,54 1,49 1,59
Absorption coefficient 0,25 0,46 0,67 0,77 0,75 0,80


