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MALING OG VURDERING AF VIBRATIONER I DET EKSTERNE MTLJØ

1. TNDLEDNING

EÈ stigende antal henvendelser t11 miljømyndigheder, teknologiske
institutter og rådgivende ingeniørfj-rmaer vedrørende vurdering
af vibrationer i det eksterne mÍljø har aktualiseret behovet for
udarbejdeÌse af danske retningslinier på området.

På denne baggrund anmodede miljøstyrelsen i foråret 1979 Lydtek-
nisk Laboratorium om at forestå et projektr som skufle danne ud-
gangspunkt for danske retningslinj-er tiI brug for måIÍng af vibra-
tloner i boliger.

Den foreliggende publikation, som er resultatet af underspgelsen,
er udformet således, at den kan fungere som vejledning for mj-ljø-
kontrolenhederne og andre der foretager vibrationsmåI1nger i det
eksterne miljø. Det understreges, at begrebet eksternt miljø her
anvendes i forbindel-se med de vibrati-onsgener, som virksomheder
eller anÌæg forårsager i omgivende bebyggelser.

Som det vil fremgå, er hovedvægten lagt på afklaringen af de rent
måletekniske spørgsmål-. Da det selvsagt vil være af interesse også

at kunne vurdere behovet for afhjæIpnj-ng af vibrationsgener, er
der desuden medtaget afsnit om vlbratj-onernes virkning på menne-

sker samt et afsnit om vurderingskriterier. Endelig gives der i
bilagsdelen i eksempelform konkrete anvisninger på dokumentation og

vurdering af vibrationer.

Efter miljøbeskyttelsesloven skal de kommunale myndigheder træffe
afgøreIse i sager om godkendelse af særIigt forurenende virksom-
heder (lovens S 39, Jfr. $ 35). Som forurenj-ng regnes i denne

forbindelse rystelser (vibrationer) jfr. lovens S 2. De konrnuna-

1e myndigheder kan endvidere gribe ind over for virksomheder r som

medfører væsentlige miljømæssige ulemper for omgivelserne (lovens

S 44 oq det i medfør af lovens $ 4 udarbejdede reglement).



De her omhandlede retningslinier er først og fremmest tænkt an-
vendt i forbindelse med konkrete afgørelser i klagesaqer vedrøren-
de sådanne typer af virksomhed, som er omfattet af bilaget til
loven samt miljøbeskyttelsesreglementets kapitel 11. Retnlngslinierne
kan desuden finde anvendelse, når det drejer sig om måIing og vur-
dering af vlbrationer fra veje- og jernbaner.

De vejledende retningslinier er primært baseret på eksisterende
vlden, herunder specielt relevante normer og normforslag vedrøren-
de måIing og, vurdering af vj-brationer. Da di-sse normer irnidlerÈid
enten ikke forel-igger i endelig udgave, eller på visse punkter er
indbyrdes uoverensstemmende, har det været nødvendj-gt at anbefale
en måIemetode og måIeudstyr, der ikke direkte refererer til noqen
ved.taget standard.

Det er derfor planlagt, på grundlag af indhØstede erfaringer, at
revidere de her omhandlede retningslinier, når en anvendelig inter-
national standard vedrørende målemetode og -udstyr foreligger.
Miljgstyrelsen vlL i denne forbindelse overveje mulighederne for
at tilvejebringe en predikteri-ngsmetode tj-I brug for behandlingen
af godkendelsessager i- medfør af miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

)

2. VIBRATIONER I DET EKSTERNE MILJØ

En række aktiviteter i det moderne samfund glver anledni-ng til
vibrationer, som under uhelclige omstændj-gheder kan udbredes til
nærliggende bygninger og være til gene for beboerne der. Vj-bratio-
nerne udbredes ofte gennem jorden, men kan også transmitteres gen-
nem bygningsdele fra ên de1 af en bygning ti1 en anden.

Vibrationerne vil ofte være'Iedsaget af støj fra den pågældende ak-
tivitet, enten i form af strukturtransmj-tteret lyd eller luftlyd,
eller en kombination af begge dele. Dette forhold kan glve anled-
ning til uklarhed og misforståelser. Speclelt, hvor det drejer sig
om lavfrekvent lyd, gives der under tiden fra klagerside udtryk
for, at generne skyld.es vibrationer, selv om mærkbare vibratloner
rent faktisk ikke kan konstateres.

2,1.-VrÞre!laqqk ilCcE

Vibrationer i det eksterne miljø kan være forårsaget af trafik
(vej- og jernbanetrafik), bygge- og an1ægsvirksomhed samt erhvervs-
vlrksomheder.

Vibrationer fra vejtrafik forekommer specielt i forbindelse med

kombinationen tung trafik 09 ujævn vejbane. LfØIge litteraturen
er vejbanens overfladebeskaffenhed af afgørende betydning for vi-
bratlonernes intensitet, ligesom køretøjernes type har en vis ind-
flydelse. Det synes især at være hjulenes uaffjedrede masse og dæk-

kenes stivhedr Íì€rê end køretøjets samlede masse, der er af be-
tydning for vibratj-onsintensiteten.

For vibrationer fra jernbanetrafik gæIder forhold, der i mange

henseender er analoge til vibratÍoner, forårsaget af vejtrafik,
idet skinnestød og sporskifter modsvarer ujævnheder i vejbanen.
Den væsentlige forskel er, at vognenes og specielt hjulenes mas-
ser er væsentligt større for sklnnekøretøjerne, hvilket medfører
kraf tj-gere vibratloner .

Vibrationer forårsaget af piloteringsarbejde er et typisk eksem-
pel på vibrationer fra bygge- og anIægsvirksomhed. NedramnÍngen af
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piloteringspæle foretages ofte med en faldhammer, og vibrationer
udbredes primært som stødbØIger fra pælespidsen. Da der ofte er tale
om en betydelig slag-energi, vil der kunne optræde kraftige vibra-
tloner Í nærlj-ggende boliger. Ti1 gengæId er vi_bratloner fra bygge-
og an1ægsarbejde ofte begrænset ÈÍ1 en relativt kort periode.

Vibrationer fra vlrksomheder kan f.eks. optræde i forbindel_se med

betonindustrien (vlbratorer) , jern- og metalindustrien (stanse-
maskj-ner, presser, hammerværker, kompressorer etc.), samt vaske-
rier og renserier.

?,?. -4zr-z\! cq I gcr rt9 -ef -y 1þtc!19!eE

Lj-gesom det er tilfæl-det med ekstern støj, kan vibrationer opdeles
i grupper afhængig af d.eres tidsmæssige variatlon.

5

3. VTBRATIONERNES VTRKNING P,4, MENNESKER

selv om vibratj-oners indvj-rkning på mennesket har været genstand
for en række unders¿gerser, kan emnet dog ikke siges at være ti1-
fredsstillende beryst på nuværende tidspunkt. En stor del af den
hidtidige forskning har været koncentreret omkring kraftige vibra-
tloner i arbejdsmiljøet og transportsektoren. Der synes imidlertid
at være enighed om, at hensynet til_ hvile og rekreation i bo1ì-gen
medfører, at de acceptable vibrationsnlveauer i boligen er væsent-
ligt lavere end de vibratj-onsniveauer, der kan accepteres i en
arbejds- eller transportsituation. r forbinderse med vibratloners
genevi-rkning over for mennesker i boliger er følgende parametre af
speciel interesse:

Vibrationernes: frekvenslndhold
styrke
retning
tidsmæssige fordeling

I figur 'l ses en ofte benyttet sammenhæng mellem menneskets føl-
somhed for vlbrationer (mårt som accelerationer) og accel-eratio-
nernes frekvens. Figuren er hentet fra Vornorm DIN 4'l5o teil 2,
1975, og den viste kurveskare består af parallelle kurver.

4

1) Statlonære vibrationer, d.v.s. vibratj-oner, hvor vibrations-
niveauet kun varierer lidt som funktion af tiden. Dette kan
f.eks. være tj-IfæIdet, hvor vlbrationerne hldrører fra store
roterende maskiner (trykkerimaskiner, g,eneratorer etc.) .

2. Intermitte!ç4de vibrationerrd.v.s. vibrationer hvor vibrations-
niveauet varj-erer mellem forskel-lige "stationære" niveauer,
f.eks. i forbindelse med intermltterende drift af maskiner
(vibrationer fra betonstøberier, kompressorer etc.) .

Fluktuerende vibrationer, d.v.s. vibrationer, hvor vibrations-
niveauet varlerer, mere el1er mindre tilfæIdigt. Dette kan
f.eks. forekomme Í forbindelse med vibrationer fra vejtrafik.

Impulsagtiqe vibrationer, d.v.s. vibrationer, hvor vibrations-
niveauet ændres pludseligt og meget kortvarigt. Dette fore-
kommer typisk ved vlbrationer forårsaget af piloteringsarbej-
de og f.eks. stansemaskiner.

Vibrationer kan beskrives objektivt ved hjæIp af 3 parametre, acce-
leration, hastighed e1ler forskydning. Det er miljgstyrelsens op-
fattelse, at måIing af det KB-vægtede accelerationsniveau v1I være
mest hensigtsmæssig til brug for vurdering af vibrationsgener,
(se afsnit 3).

følgende anvendes det KB-vægtede accelerationsnlveau, L

1o-6 m/sek2, 
"orn 

må1 for vibrationsniveauet.
I det
dB re

I
a-r/J-

3

4

De i figur 1 viste KB-kurver d.ækker frekvensområdet 1-Bo Hz. Det
ses, at menneskets følsomhed for helkropsvibrationer (må1t som

accelerationer) er størst ved lave frekvenser 1-2 Hz, og at fø1-
somheden aftager med stigende frekvens. Det skal bemærkes, at men-

nesket ikke er lige følsomt for vibratj-oner i legemets længderet-
ning og tværretning. KB-kurverne er en kombination af følsomhedskur-
verne for kroppens længde- og tværretning. Den nederste kurve,
KB = o.1, svarende til e+- KB-vægtet acceleratlonsniveau på 71 dB

svarer stort set til føletærsk1en.
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4. MÂLEMETODE

Den metode ti1 måling af vÍbrationer i det eksterne miljø, som be-
skrives i dette afsnit, er primært baseret på ]So-dokumentet
rso 2631/DAD 1 (19Bo) "Gulde to evaruation of human exposure to
vibration and shock in buildings ( 1 -8o Hz) " . Dokumentet er tænkÈ
som addendum tiI rso stand.ard 2631 fra 1978 ("Guide for the eva-
luation of human exposure to wholebody vibration").

Der er ved valg af målemetode 1agt vægt på, at metoden skulle
være rimeligt enkel at anvende og kræve mindst muligt specieJ-t
måleudstyr, blandt andet fordi vedtagelse af en international
standard på området kan betyde, at målemetoden må revid.eres.

Endvidere har det været af betydning, at de ved metoden opnåede
måreresultater har vist sig at være i rimelig overensstemmelse
med de subjektive vurderinger af vibrationerne, der har kunnet
foretages på stedet under målingerne.

Metoden er baseret på måring af det KB-vægtede accelerationssig-
naI. Dette indebærer, at accelerationsslgnalet frekvensvægtes
elektrisk med et filterr der tager højde for den i f,igur 1 viste
frekvensafhængighed af følestyrken.

Fremgangsmåden svarer til den ved støjmålinger anvendte A-vægt-
ning af st6jsignalet, blot med et andet frekvensfilter.

Hvor det drejer sig om må1ing af stationære, intermitterende
eller fluktuerende vibratloner måles RMs-værdien af det KB-vægte-
de accelerationsslgnal med en integrationstid svarende til SLOW

(fntegrationstid = 2 sek.). Ved måIing af impulsagtige vibratio-
ner måIes spidsværdien af det KB-vægtede accelerationssignal
(PEAK-HOLD) med en stigetid mindre end 2 ms.

Som måleresultat angives de registrerede maksimaværdier (hen-
holdsvis RMS-SLOW og PEAK-HOLD).

Hvor der forekommer hændelser med forskellige makslmalværdier,
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Fig. 1 Menneskets føIsomhed for accelerationer som funktion af
frekvensen (følestyrkekurver). Hver kurve i kurveskaren
angiver kombinationer - af acceleratlonsniveauer og fre-
kvenser - der føles som værende lige kraftige.
(Vornorm DIN 415o Teil 2, 1975).
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kan middelværdi og/e11er variationsområde (standardafvigelser),
eller statistisk fordeling angj-ves.

Af måletekniske årsager vil det normalt være mest hensigtsmæssì-gÈ
at angive måIeresultatet i logaritmiske enheder, d.v.s. i dB rela-
tivt tit den for accelerationer anvendte reference 1o-6 ,n¡"2,

Ved angivelse af maksi-malnlveauet for impulsagtige vibratj-oner,
korrigeres den målte værdi (PEAK-HOLD) med - 3dB* fø:: niveauet
sammenlignes med de foreslåede grænser.

Da kurverne i fig. 1 som nævnt repræsenterer kombinerede føIsom-
hedskurver for kroppens Iængde- og tværretning, angives niveau-
erne i den retning, hvor vi-bratj-onerne (KB-vægtet) er kraftì-gst
(ofte vertikal retning) .

Der foretages må1ing dels af de vibrationer, som frembringes af
vibrationskilden, dels af baggrundsvibrationerne, d.v.s. de vi-
brationer, som er til steder når kilden er stoppet.

5. MÄ,LEINSTRUMENTER

I dette afsnit gives eksempler på måteinstrumenter, der kan anven-
des til måling af det KB-vægtede accelerationsniveau.

Måleudstyret kan principielt sammensættes, som vi-st på figur 2.

Supplerende
registrerings-
udstyr

Fíg 2. Principiel opbygning af måleudstyr ti1 registre_
ring af KB-vægtet accelerationsnlveau.

Det v1l1e være ønske].igt, om der kunne opstÍltes specifikatloner
for hele målesystemet i overensstemmelse med en international stand-
ard for vibrationsmåleudsÈyr. Da en sådan imidrertid endnu ikke er
udarbejdet, anbefales det at gå ud fra d.e i figur 3 viste vejle-
dende specifikationer, som kan anvendes indtil en standard fore-
ligger.

Det er miljøstyrelsens opfattelse, at der med udstyr, der opfylder
disse specifj-katj-oner, vir kunne udføres måtinger med rimelíg nø1-
agtlghed¡ samt at specifikationerne vit kunne opfyldes af eksiste-
rende måleinstrumenter .

-l

JL

* Dette svarer til, at pEAï-værdien omsættes ti1 RMS-værdien underden forudsætning, at accelerationen er sinusformet. r forbindelsemed bygningsvibrationer af den her omhandrede karakter vil detteformentlig ofte være en rimelig tilnærmelse.

transducer forstærker KB-filter registrering

niveauskriver

FM

oscillosc
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frekvens-
karakteristik

lineær I-2 Hz
+l dB
-6 dB

2-BOHz+1dB

KB -vægtet som reference kurve *

Íbilag3t1dB

dynamikom-
råde

ca. 50 dB. Ikke nØdvendig-
vis i ét område.

egenst@j KB+ægtetl 5o dB re to-å7s'

dynamiske
egenskaber
RMS-detektor
attenuator

som for lydtrykmåIer
type I ifØlge IEC 651

peak detektor stigetid < 2 ms

Fig. 3. Vejledende systemspecifikationer for vibrationsmåIeudstyr.

:F Referencekurven kan realiseres ved hjælp af et elektrisk RC-lav-
pasfilter med en knækfrekvens på 5.6 Hz, og en dæmpning på 6 dB/ok-
tav over knækfrekvensen.

5,.i.--TrelsquseE

Transduceren kan f.eks. være et piezoel-ektrisk accelerometer. Et

accelerometer med en masse på ca. 6o gram, og en følsomhed på ca.
t

1o mY/m/s' vil formenttig kunne anvendes i langt de fleste til-
fætde. I modsætning til målemikrofoner, der i et bredt frekvensom-

råde kan betragtes som værende lige føIsomme 1 alle retninger er
accelerometeret mest følsomt i ên retning. Følsomheden i retninger
vinkelret på hovedføfsomhedsretningen (tværfølsomheden), er som

regel væsentlig mindre end følsomheden i måleretningen. Accelero-
meteret bør have en tværfølsomhed S 5g af følsomheden i hovedret-
ningen. Transduceren tilsluttes forstærkeren med et kabel. En ka-
bellængde på 1-3 m vil normalt være passende. Længere kabler bør

undgås, se afsnit 7.2.

11

5.2.--E9EslerEet¿_EÞ=!i !ler_9s_E9sr9!Eerils_

ved va]-g af forstærkere findes forskell-ige muligheder. separate
accererometerforstærkere (landingsforstærkere) kan være hensj_gts-
mæssige i forbindel-se med båndoptagerregistrering af accereratlons-
signalet 'og ladnlngsforstærkere vi1 sædvanligvi_s være bedst egnet
til forstærkning af accelerometersignaler. Det kandog i visse tir-
fælde være t1Istrækkeligt at anvende en forstærker med tirsruttet
registrerì-ng, f.eks. en rydtrykmåIer x) med visse viserinstrumen-
ter, oq med mulighed for tilslutning af KB-filtret. I visse ti1-
fæIde vil det KB-vægtede accelerationsniveau direkte kunne aflæses
på viserinstrumentet. Man må dog være opmærksom på, at lydtryk-
måreren (som er en spændingsforstærker), generelt er mi-ndre egnet
til forstærkning af accelerometersignalet. Erfaringsmæssigt kan
det være vanskeligt at opnå en tirfredsstillende lav egenstøj ved
anvendel-se af lydtrykmåler, jfr. afsnit 7.3.

5,.3--NiveeushErYet

Som det er tilfæIdet ved må1ing af ekstern sLøJ, vit det ofte være
hensigtsmæssigt at anvende en niveauskriver i forbindelse med må-
ling af vibrationer.

Nlveauskriveren kan regÍstrere det KB-vægtede accel-erationsniveau
som funktion af tlden, og' dermed givet et visuelt overblik over et
givet hændelsesforløb. En niveauskriverregistrering kan således
være af værdi som dokumentatlonsmateriale i forblndelse med rappor-
tering.

* Man må i denne forbindelse være opÍlærksom på, at instrumentets
frekvenskarakteristik skal være i overensstenìrnelse med de i fig.
viste vejledende systemspecifikatloner. Ikke atle lydtrykmålere
kan opfylde disse, specielt ved lave frekvenser.

4
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Vibrationsmåleudstyret bør med passende meLlemrum kal-ibreres med

en accelerometerkalibrator. Dette kan f.eks. være en kalibreret
vibrator d.er frembringer sinusformede accelerationer med en kendt
amplitude. I handelen findes således en kalibrator med en PEAK-

acceleration på 1o m/s2. Dette svarer ti1 en RMs-acceleration på
.2 -67,o7 m/s'eller et RMS-accelerationsnlveau på 137 dB re.1o ".

Kalibreringsfrekvensen er 8o Hz,

Þ''5.--A!ës!-uês!yt

Er der tale om vibrationer med et kompliceret hænde1sesfor16b, kan
det være hensigtsmæssigt at udføre databehandJ-ingen senere i labo-
ratoriet. Dette forudsætter båndoptagerregistrering af accelera-
tionssignalerne. Ifølge de vejledende systemspecifikationer i fi-
gur 3, skal udstyrets frekvenskarakteristik være liniær
(+ 1, -6 dB) ned ti1 1 Hz. Dette krav medfører, at en FM-båndoptager
normalt skal- anvendes. Ved brugen af en FM-båndoptager må man være

opmærksom på, at signal,/stpjforholdet normalt er væsentligt mÍndre
end for en almindelig båndoptager og afhængig af båndfgringen (hro\n¡

og flutter). Slgnal/stql-forholdet for en FM-båndoptager er typlsk
ca. 4o dB.

Desuden kan anvendelse af et oscilloscop til- overvågning af accele-
ratlonssignalet give nyttige oplysninqer om signalet. Specielt er
det ofte muligt at konstatere, om signalet indeholder uvedkommende

komponenter, f.eks. hidrørende fra accelerometerets temperatur-
transient følsomhed, se afsniL i.2.

L3

6. UDFØRELSE AF MALINGER

Det KB-vægtede accelerationssiqnal skal måles på de steder, hvor
vibrationerne påvirker de personer, som opholder si-g i bygningen'
og hvor vibrationerne er kraftigst.

9,.1--Yê!eEe!!i!s

Der skal principieft foretages måIing i 3 på hinanden vinkel-ret-
te retning'er, nemllg 1 vertikat og 2 horisontale retninger. Det vil
ofte være såIecles, at vibrationerne i ên retning - som regel verti-
kalretningen - er væsentlig kraftigere end i de 2 andre retninger.
Dette kan eventuelt afgøres på basis af en orienterende måIing,
hvorefter vj-brationerne måIes j- den retning, hvor det KB-vægtede

accelerationsslgnal er kraftigst.

Til angivelse af måIeretning benyttes sædvanligvis et rumfast
koordinatsystem med aksebetegnelserne zt x 09 Yt idet z angiver
vertikal retning og x og y de 2 horisontale retninger.

9,.?--UåIePeei!le!

Vertikate vibrationer måIes på det sted på gulvet, hvor de kraftig-
ste vibrationer forekommer, hvilket sædvanllgvis er midt på gulvet.
Man bør dog være opmærksom på speclelle svingninqsm¿nst-re, især hvis
gulvet er understøttet andre steder end langs rummet-s vægge. Hvis
det er mul1gt bør man gennem orienterende målinger fastslå, hvor de

kraftigste vibrationer foreko¡nmer. Som hovedregel bør mindst ên

måleposition vælges, hvor en eventuel klager mener, vibrationerne
er kraftigst. Med det formåI bedst mu1igt at simulere de betingelser,
hvorunder mennesker påvirkes af vibrationerne, kan gulvet ved accele-
rometeret belastes med vægten af en voksen person. Det bør anføres
i målerapporten, om dette har været tilfældet under målingerne.

Horisontale vi.bratloner måIes på lOdrette vægge, idet accel-eromete-
ret placeres tæt ved gulvet.
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ved valg af måleposition må der tages hensyn ti1, at accereromete-
ret skal være fast forbundet til- bygningsderene. Accelerometeret
bør sål-edes ikke praceres på løse fodpaneler, 1øst puds, tæppebe-
1ægninger, inventar o.1ign.
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Accelerometre kan monteres på forskerrige måder, afhængig af mon-
teringsoverfladens beskaffenhed og vlbrationernes karakter. Den mest
hensigtsmæssige monteringsmåde vil som regel være at k1æbe accere-
rometeret fast på måleoverfraden med et tyndt 1ag specialvoks. Et
særligt problem opstår, hvls det ikke er murigt at fjerne en even-
tuel tæppebelægning. problemet kan f.eks. løses ved monterlng af
accelerometeret på et legeme med spidse ben og en sådan tyngde, at
benene trænger gennem tæppet. En sådan måJ-eprobe er afbilledet i
bilag 4.

6 4 Mål gPLi!9lpp9r

Må1ing af vibrationer kan foretages uanmeldt eller i samarbejde med
virksomheden. HviLken af de 2 metoder, der skal anvendes, må af-
gøres i hvert enkelt tilfæIde, eventuert kan begge fremgangsmådef
benyttes. under alle omstændigheder bØr det sikres, at målingerne
udføres under rimeligt repræsentative dri-ftsforhord. Den nødvendige
måletld må fastlægges i det konkrete tirfæIde, afhængig af vibra-
tionernes tidsmæssige forekomst. vibrationskildens driftsforhold
i måleperioden bør beskrives bedst mulì-gt og dokumenteres i måle-
rapporten.

r visse enklere tilfælde, f.eks. når det drejer sig om stationære
vj-brationer, kan det KB-vægtede accelerationsniveau bestemmes direk-
te under måIingen. Det kan f.eks. gøres ved at afræse de KB-vægtede
accelerationsniveau på et viserinstrument el1er en niveauskriver.

r mere komplicerede situationer, f.eks. i tirfælde af fluktuerende
eller intermj-tterende vibrationer, vir det ofte være mere hensigts-
mæssigt at foretage indsamring af data ved hjælp af en FM-båndop-
tager, og derefter foretage databehandlì-ngen i raboratoriet.
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7. MÄLETEKN TSKE PROBLEMER

Dette afsnit omhandler nogle af de måletekniske vanskeligheder,
der kan opstå i forbindefse med må1Íng af ekst.erne vibrationer.

7.1 Vibrationskildens driftstilstand

Vibrationskildens driftstilstand har ofte væsentlig indflydelse
på vibrationsnlveauet. Som nævnt er det derfor vigtigt, at målinger-
ne foretages under repræsentative og veldefinerede driftstilstande.

Et eksempel på behandling af dette problem ses i
ling af vibrationer fra Marbjerg smedie, bilag 1.

rapporten om må-

I det pågældende tilfælde drejede det sig om vlbrationer fra en ma-

nuelt betjent pneumatisk smedehammer, hvor slagenergien kunne varie-
res kontinuert. Der blev etableret en stopmekanisme, der regulerede
hammerens maksimale slagenergi til det maksimal-t nødvendige i den
pågældende j-ndstj.lling af smedehammeren. Endvidere blev det KB-

vægtede accelerationssignal målt hos klageren i naboejendommen under
driftstilstande svarende ti1 reÈnÍngslinierne i DIN 45635 TeiI '16o2,

d.v.s. prelslag med maksimal slagenergi. Disse d.riftstilstande var
rimetigt veldefinerede og gjorde reproducerbare måIinger mullge.

I andre s'ltuationer har man som måletekniker ingen indflydelse på

driftstilstanden. Som eksempel herpå kan nævnes den i bilag 1 be-
skrevne måling af vibrationer fra S-togstrafikken ved Hellerup Sta-
tion, hvor en af de parametre, der havcle indflydelse på vibrations-
njveauet, var togenes hastighed. Man må 1 sådanne situationer fore-
tage må1ing over et så langt tidsrum, at de forskellige forekommen-

de driftstil-stande er rimeligt repræsenteret.
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Vibrationsmåleudstyr er i ]nøjere grad end støjmåler-rdstyr fø1somt
overfor påvirkninger fra omgi-velserne, hvilket kan give anredning
ti1 måletekniske probJ-emer. r det føJ-gende omtales nogle af de fak-
torer, som erfaringsmæssigt har givet anledning ti1 vanskeligheder.

Af konstruktlonsmæssige årsager er accelerometre mere eller mindre
føIsomme overfor pludseliqe temperatu rændrinqer ( temperaturtransien-
ter). sådanne temperaturtransienter kan f.eks. opstå når et koldt
accelerometer bri-nges ind 1 et opvarmet rum, eller hvis kold Luft
fra et åbentstående vlndue passerer forbi accelerometeret. Virkningen
viser sig ved, at accererometereÈ afgiver et meget l_avfrekvent sig-
naI, som overlejrer selve vibrationssignalet.

Uvedkommende signaler forårsaget af ternperaturtransienter kan reclu-
ceres dels vecl at væJ-9e et accelerometer med Iav temperaturtransient-
føl-somhed (f.eks.g o.1 m¡s2/oc¡, d.1= ved at anvende en accelero-
meterforstærker med lav følsomhed for signaler med l_avere frekvens
end. 1 Hz.

En anden type af måIef,ej1 kan henfØres til forbindelses kable t mellem
accelerometeret og accelerometerforstærkeren. Dette kabel kan, når
det udsættes for mekaniske påvirkninger, (tryk, træk. bøjning), give
anledning til uønskede sì-gnaler, den såkaldte triboelektriske på-
virkninger. Kablet bør i øvrigt være så kort som muligt: 1-3 m vi1
i de fleste tilfætde være tilstrække1igt.

Endelig skal uønskede slgnaler forårsaget af de såkardte jordsløjfer
nævnes. En jordsløjfe kan opstå, hvls man anvender vibrationsmåle-
udstyr tilslutte|' 22o vol-t netteÈ samtidig med at accelerometeret
er fastgjort uisoleret på en elektrisk ledende frade. problemet kan
undgås, hvis accelerometeret lsoreres elektrisk fra underlaget
f.eks. ved fastgørelse med voks. Det vil formentlig være sjæIdent,
at dette probJ-em opstår i forbindelse med måIing af vibrationer 1
det eksterne miljø.
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Måleudstyrets egenstøj sætter en grænse for hvor svage vibrationer,
der kan måles. Egenstpjen hidrører b1.a. fra elektrisk støl i ac-
celerometerforstærkeren samt de i afsnit 7.2 omtalte effekter (ac-
celerometerets temperaturtransientfølsomhed og triboelektrisk ef-
fekt i transducerkablet). Mål-eudstyrets egenstøj er så1edes til
dels afhængi-g af ydre faktorer. Det er derfor ikke muligt at be-
stemme egenstøjen genei:elt,

Man kan dog få et indtryk af egenstøjens størrelse ved at fastgøre
accelerometeret f.eks. på et solidt kælderfundament, hvor der ikke
findes vibrationskilder j- nærheden. Når måleudstyret er kommet i
termisk balance med omglvefserne kan "egenstpjen" bestemmes. Det
må dog erindres, at dette udtryk for egenstøjen indeholder bidrag
fra baggrundsvibrationerne på stedet.

Z,! - -9.egg!u!-d 9 v ] Þr e ! r9!9 r

Vecl baggrundsvibrationer forstås vibrationer, der ikke hidrører fra
den undersøgte vibrationskilde (virksomhed). Baggrundsvibrationer
kan f.eks. stamme fra vej- og togtrafik, personer der bevæger sig
i boligen, døre der smækkes ogt brug af vaskemaskine¡ ¡6¡¡stumbfer
o.lign. private tekniske hjæ1pemid1er.

For at kunne foretage en korrekt bestemmelse af accelerationsni-
veauet fra den undersøgte vibrationskilde er det nØdvendigt at kor-
rigere for uvedkommende vibratlonskilders eventuelle indflydelse
på måleresultatet.

Dersom det KB-vægtede accelerationsniveau for vlbrationskiJ-de og

baqgrundsvibrationer under êt er mindst 1o dB xraftigere end det
KB-vægtede accelerati-onsniveau forårsaget af baggrundsvibrationer-
ne alene, vil baggrundsvibrationerne ikke have nogen væsentlig ind-
flydel-se på det niveau, der måIes, rjår vibrationskilden er i drift.
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Hvis forskerlen aL merlem det totale accereratlonsnlveau og bag-
grundsaccelerationsniveauet er mindre end 'lo dB, må det totale
niveau korrigeres med en størret"" Lkorr., som kan bestemmes ved
hjælp af det i figur 4 viste diagram.

L.korr dB

I
t
I

I
\

8910
AI dB

Fíg 4. Diagram ti1 bestemmerse af korrekti-on for baggrundsvibra-
tloner.

MåIes f.eks.det totale nlveau ti1 Lae¡ = 75 dB og baggrundsaccele-
rationsniveauet til Law = 7o dB er 

^ 
L = 5 dB. Af diagrammet j.

figur 4 fås L,-^---- = 1.7 dB. Nlveauet for vibrationsklLden alene- KOrl
er således 75 -1.7 = 73.3 ã 73 dB.

som antydet bør der ikke foretages korrektion gennem den punktere-
de der af kurven i figur 4, hvis AL er mlndre end 3 dB. r sådanne
tilfæIde kan accelerationsniveauet ikke beste¡nmes med tilstrække1Íg
nøj agtighed.
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7.5 Måleubestemthed

Principielt bør ethvert måleresultat suppleres med oplysning om

resultatets ubestemthed. MåIeubestemtheden er et udtryk for det
variationsområde, inden for hvilket mål-eresultatet kan forventes
at ville befinde sig, dersom måtingen gentages under samme rnålebe-

tingelser.

I forbindelse med vibrati-onsmålinger j- det- eksterne miljØr er ube-

stemtheden på resultatet sammensat af tre komponenter, nemlig ube-

stemthed hidrørende fra:

1) Måleinstrumenterne og deres kalibrerinq.

2) Vibrationskil.dens driftstilstand

3) Transmissionsvejens indflydelse på vibrati-onernes udbredel-
ses forhold .

I det føIgende gives en kort omtale af de enkelte ubestemthedsbi-
drag.

7.5.1. Ubestemthed forår t af måleinstrumenterne

Dette ubestemthedsbidrag kan fastlægges med. ret stor nøjagtighed,
bl.a. på baggrund af instrumentspecifikationerne. Dersom instru-
menterne vedligeholdes, kalibreres og betjenes forskriftsmæssigt'
skønnes ubestemthedsbidraget fra Ínstrumenterne at være af stør-
relsesordenen +/- o.5 dB, og dermed normalt af mindre betydning
for den samlede ubestemthed.
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7.5-2. Ubestemthed forårsaqet af v ibrat onskildens driftstilstandI

Den viste korrektion er
anvendes ved korrektion
må1inger.

i øvrigt helt analog til den metode, der
for baggrundsstøj i forbindelse med støj-

I visse sj.tuationer er det muligt at specificere vibrationskil-
dens driftsforhold ret nøje (se f.eks. rapporten i bilag 4 ved-
rørende smedehammeren). Ï sådanne tilfæIde sk@nnes dette ube-
stemthedsbidrag at være af størrelsesordenen +/- 'l dB.
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r andre situationer kan vibrationskildens driftstilstand varlere,
og dermed give anledning tir varlationer i de målt.e vlbrati-onsni-
veauer.

Man kan i disse tilfælde, hvis det er muligt, udføre målingerne
ved en række forskellÍge veldefinerede driftsÈirstande. Herved
bliver ubestemthedsbi-draget på de enkelte måleresurtater som
anført ovenfor.

Kan d.ette ikke lade sig gpre, må vibrationskildens driftstilstande
betragtes som en statistisk variabel. Det vi1 derfor være nødven-
digt, at udfrÐre vi-brationsmålinger under et antal forskellige
driftstilstande. Måleresultaterne kan derefter angives som middel-
værd.ier og/ eJ-ler variationsområde.

Det er på det foreriggende grundlag vanskeligt at give generelle
retnj-ngsJ-inier for måleubestemtheden i sådanne tilfælde.

Dersom målingerne udføres under et tilstrækkeligt stort antal
rimeligt repræsentative driftstilstande, skgnnes ubestemtheden på
middelværdi og variationsområde dog at kunne nedbringes tir +/- 2

dB.

7 5.3 Ubestemthed forårsaqet af transmi ss 10nsve"! en

Dette ubestemthedsbidrag afhænger af variationer i udbredelses-
forholdene for vibrationer mellem k1lde og modtager. Den typiske
udbredelsesvej for vibrationer i det eksterne mirjø, er gennem
jorden (evt. gennem en bygningskonstruktion), ti1 modtageren.

På grundlag af det ekslsterende vi-den- og erfaringsgrundlagr êE
det særdeles vanskeligt at give retningslinier for dette ube-
stemthedsbidrag. Der skønnes dog at være tale om relativt lang_
somme langtidsvarlationer (f.eks. forårsaget af variationer i-
grundvandsstanden) .

Med det nuværende erfaringsgrundlag, antages ubestemthed hidrøren-
de fra transmÍssionsvejen at være af mi-ndre betydning for d.en sam-
lede måleubestemthed.

2l

Problemerne omkrinq måleubestemthed er i vid udstrækning analoge
med de tÍlsvarende forhold i forbindelse med eksterne støjmåIinger,
hvor man dog har etableret et rimeligt erfaringsgrundlag vedrøren-
de varlationer i lydudbredelsesforholdene.

Sammenfattende kan det s1ges, at fassættelse af måIeubestemtheden
i høj grad hviler på et kvalificeret skøn hos den der foretager
målingerne. Der må derfor i de konkrete tilfæIde foretages en vur-
dering af den samlede måleubestemÈhed, bI.a. på baggrund af kend-
skab til vibrationskÍldens driftstilstand.
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8. VURDERINGSKRITERIER

Den ideelle situation er naturligvis, at mærkbare helkropsvíbra-
ti-oner ikke forekommer. Dette svarer til at det KB-vægtede acce-
leratlonsniveau er S 71 dB 1re 1o-6m/sek2¡.

Udgangspunktet for fastlæggelse af vurderingskriterier (vejledende
grænseværdier) har her været hensynet til en i víbrationsmæssig
henseende rimelig komfort. Der skelnes i det følgende mellem om

vibrationerne optræder i boliger el1er i erhvervsbygninget t og

om boligerne Ij-gger i rene boligområder eller i områder med blan-
det bolig- og erhvervsbebyggelse.

De vejledende grænseværdier fremgår af figur 5, idet skemaet bør

anvendes i forbindelse med den efterfglgende tekst.

KB-vægtet accelerationsni-
veau, L re lo -6m¡ s2

êv/ r
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vi1 i denne forbindelse være hensigrtsmæssigt at skelne
tionære, intermitterende, fluktuerende og impulsagtige
er, jfr. afsnit 2.2.

melIem sta-
vibra t ion-

Figur 5. Vejledende grænseværdier for helkropsvibrationer.

Ved anvendelse af skemaet tages der udgangspunkt i de måItè maksi-
malværdier, idet der dog ved vurderingen bør 1nd9å en sondering med

hensyn til vibratÍonernes hyppighed og t-idsmæssige variation. Det

Såfremt vibrationerne er statlonære eller intermitterende, kan de
måIte maksimalværdier direkte sammenlignes med ovenstående grænse-
værdier. Hvis vibratlonerne forekommer hele døgnet, eIler hvis
vibrationsgenerne forholdsvis let kan afhjæ1pes, kan det være mo-
tiveret at anvende lavere grænseværdier end de i skemaet nævnte.

Er der tale om fluktuerende vibrationer, ,oØr der ved sammenlig-
ningen med grænseværdierne tages udgangspunkt i de maksimalværdi-
er, som gentagne gange overskrides i måIeperioden - f.eks. 3 gan-
ge dagligt. Med hensyn til måleperiod.ens 1ængde henvises ti1 af-
snit 6 .4 .

Sjældent forekommende impulsagtige vibrationer, hvorved forstås
kortvarige hændelser med en hyppighed på ca. 3 pr. døgn eller
sjæIdnere (ISO 263'l /DAD 1 '1 98o) , kan begrunde anvendelsen af høje-
re grænseværdier. Som eksempel kan nævnes sprængnlnger i et granit-
brud. Dette gælder også, hvis der er tale om f.eks. anlægsarbejder
af kortere varlghed, hvorved her forstås en varighed på mlndre
end en måned.

En eventuel fravigelse
forhold bør ligge inden

af grænseværdlerne som fø1ge af særlige
for t 5 dB.

Det understreges, at grænseværdierne for erhvervsbebyggelse ikke
relaterer sig ti1 arbejdsmiljøet i arbejdsmiljølovens forstand.
Her omhandles alene gener, som påfpres en virksomhed fra vlbrations-
ki-1der i andre virksomheder.

Det. bemærkes, at lokale resonansfænomener i inventar kan bevirke,
at løse genstande rasler eller klirrer. Vurderingen af sådanne
virkninger af vibrationer falder uden for rammerne af denne vej-
ledning.

Boliger i rene
boligområder

Boliger i områder
med blandet bolig,/
erhverv

Erhvervsbebyg-
gelse

75 dB

80 dB

85 dB
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9. MÂ,LERAPPORT

Da måIerapporten ofte udgør den væsentlige del af myndighedernes
beslutningsgrundlag i en given saq, er det vigtigt, at rapporten
indeholder de for en forsvarlig sagsbehandling nødvendige oplys-
ninger.

r det følgende gives en oversigt over de emner, der bør være inde-
holdt i en fyldestgørende målerapport. Detaljeri-ngsgraden afhænger
af det konkrete tilfælde.

1) I n d I e d n i n g.
En kort redegøre1se for forrnålet med målingerne samt omtale

. af en eventuel klaqes art.

2) Beskrivelse af vibrationskilden
F.eks. omtale af en maskines opbygning, montering' fabrlkat,
type, ydeevne etc. Everttuelt suppleret med fabrikantoplysning-
êLr skitser, tegningeç fotografier el.1ign.

3) D r i f t s t i d.
Angivelse af vibrationskildens driftstid, samt evt. angivelse
af varigheden af forekommende dríftstilstande"

4) B a g grund s vibra t ione r.
En vurdering af eventuelle andre - den pågældende vj-brations-
kilde (virksomhed) uvedkommende - vibrationskj-1ders betydning
for vibrationerne på målestedet.

5) B e s k r j- v e 1 s e a f v i b r a t i o n e r n e s u d-
b r e d e I s e s f o r h o 1 d.
En redegørelse for vibrationernes udbredelsesforhold, f.eks.
udbredelse gennem jorden eller bygni-ngsdele - om muligt sup-
pleret med eventuelle geotekniske beskrivelser af jordbunds-
forholdene. Endvidere en beskrivelse af den bygningr hvor må-

Iingerne foretages, herunder specielt konstruktionsdetaljer af
betydning for de målte vibrationsniveauer, f.eks. gulvkonstruk-
tlonen.

at

6) M å I i n g e r.
En redegørelse for de udførte vibrationsmålinger, herunder
målej.nstrumenter og målemetode samt målepositioner - om muligt
dokumenteret ved hjæ1p af kortskitser, situationsplaner: etc.

7) Måleubestemthed.
Et skøn over den forventede ubestemthed på måleresultaterne.

B) M å I e b e t i n g e I s e r.
En redegørelse for de beti-ngelser hvcrunder målingerne blev
gennemført, d.v.s. bl.a. tidspunktet for målingernes udførel-
se og vibrationskildens driftstilstand.

9) M å I e r e s u I t a t e r.
En gennemgang af de opnåede måleresultater, f.eks. suppleret
med relevante udsnit af niveauskriverregistrerlnger. Afsnit-
tet kan også indeholde resultatet af subjektive vurderinger
vedrørende vibrationsforhol-dene foretaget af sagsbehandleren
under målingerne.

10) K o n k I u s i o n.
Kort sarunenfatning af resultatet af vibrationsmålingerne, her-
under relationen mellem måleresultaterne og de vejledende
grænseværdier.
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1O. EKSEMPLER PÄ MALERAPPORTER

Bilag 1 indeholder 4 eksempter på rapporter over målinger udført
i konkrete situationerr hvor der forelå klage over vibrationer.
Det bemærkes at der er foretaget visse redaktionelle ændringer i
forhold ti1 de af Lydteknisk Laboratorium udarbejdede originale
måIerapporter, siom har følgende betegnelser:

MÀLING AF V]BRATIONER FRA BORNHOLMS BETONELEMENTFABRIK

Rapport af 6. februar 198o (L.L. 556/8o TAlms)

MÄ,LING AF VIBRATIONER FRA PILOTERING

Rapport af oktober 1979 (LL 1289/79 Fr-/ÎA/su)

MÂLING AF VIBRATIONER FRA TOGTRAFTK VED HELLERUP STATION

Rapport af oktober 1979 (LL 1288/79 FIlTAlsu)

MALING AF VTBRATIONER FRA SMEDEHAMMER

Rapport af 5. december 1979 (L.L. 1246/79 FIlTAlIm).

I tilfætdet med den pneumatlske smedehammer var vibrationskildens
driftstilstand ved sagens begyndelse meget dårligt defineret,

Det blev derfor besluttet, at lade en smedeteknisk specialist med-

virke ved fastlæggelsen af hammerens driftsbetingelser. Resultatet
heraf er vist i rapporten "MåIing af vibrationer fra smedeham¡ner".

En så omfattende dokumentation kan måske virke overdrevet i den

konkrete sag, men er medtaget som eksempel på, hvorledes drifts-
tilstanden for en vibrationskilde kan defineres.

De beskrevne eksempler foregiver ikke at være clen eneste måde at
udforme en målerapport på. En rapport med en tilsvarende opbygning
og detaljeringsgrad vil sandsynligvis være fyldestgørende j. de

fleste situationer. Dette udelukker ikke muligheden af, at en mere

kortfattet rapport 1 mere enkle tilfæIde vil være tilstrækkelig.

4 BILAG 1

EKSEMPLER PA MA,LERAPPORTER
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MALING AF VIBRATIONER FRA BORNHOLMS BETONELEMENTFABRIK

Bornholms Betonelementfabrik er beliggende på matr.nr. 3'l g
byvej nr. 4o, se figur 1.

1

1. TNDLEDNÏNG

På foranledning af beboerklager over gener, herunder gener fra
vibrationer, fra Bornholms Betonelementfabrik anmodede rekvj-ren-
ten Lydteknisk Laboratorium om at foret.age måling af de vibratio-
ner, som virksomhedens drift gav anledning til- i et nærtiggende
boligområde.

2 BESKRIVELSE AF MÄLEOBJEKT

Mule-

Figuren viser endvidere placerlngen af vfbrationsbordet, der er. den

kraftigste vibrationskilde på virksomheden.

Vibrationsbordet består af 3 vibrationsbjæIker, som hver er forsy-
net med en vibratorenhed af fabrlkat Dynapac type CM 20. Hver af
enhederne består af en excentervibratorr som drives af en gearmo-

tor med variabelt udveksllngsforhold til lndstilling af vibratj-ons-
'frekvensen, der kan varieres mellem 15 Hz og 3o Hz. opbygningen af
vibrationsbordet ses på figur 2 og 3.

Hver af vibrationsbjælkerne er i begge ender understøttet af sving-
ningsisolatorer, som hviler på separate punktfundamenter af jern-
beton. Vibratíonsbordets fundament er adskilt fra gulvet i støbe-
hallen med en blød fuge.

Ved vibrering af en udstøbt form anvendes vibrationsbjælkerne i
rækkefølge ên ad gangen. Vlbrerlngstiden er typisk ca. 1o sek. pr.
enhed, d.v.s. ca. 3o sek. varighed for en form.

IføIge oplysninger fra BornhoLms Betonelementfabrik kan hver af
vibrattonsbjælkerne belastes med ca. 3 t. Det torune formbord vejer
2 L,, og vægten af en udstøbt form varierer afhængig af formens



-

Virksomhedens arbejdstid er kt ' 01-16 :m vinteren og kl' 06'30-

15.30 om sommeren. Der arbejdes ikke lørdag og søndag'

3. FREMMEDE VIBRAT IONSK ILDER

Der findes ingen virksomheden uvedkommende vibrationskilder af be-

tydning i området.

4 BESKRIVELSE AF VIBRATIONERNES UDBREDELSES FORHOLD

Vibrationerneudbredesfravibrationsbordetsfundamentviajorden
ti.Lde omliggende boliger' Der foreligger ingen geoteknj-sk beskri-

velse af jordbundsfcrholdene på stedet'

3L 3

9:.?-UåIeselede

Vibrationsmålingerne blev udført med 3 accelerometre B& K type
437o, som var tilsluttet hver sin ladningsforstærker B&K type
2635. Accelerationssignalerne blev registreret på en FM-båndoptager
B&K type 7oo3. Måleopstillingen var endvidere tilsluttet et oscil-
loscop Tektronix type 214 samt en niveauskrlver B&K type 2306

med henbLik på overvågning af accelerationssì-gnalerne.

Under målingerne havde ladningsforstærkerne en nedre grænsefrekvens
pâ, 2 Hz og en øvre grænsefrekvens på 1 kHz. Instrumenterne blev
kalibreret med en accelerometerkalj-brator B&K type 4291,

I laboratoriet blev der foretaget databehandling af de foretagne
b'åndoptagel ser .

Der blev foretaget niveauSkriverregistrering af vibrationssigna-
lerne ved lijæIp af en måleforstærker B&K type 26c7 og en niveau-
skriver B6¡K type 2305. Måteforstærkeren var ved analyse af vibra-
tj-onssignalerne tilsfuttet et eksternt lavpasfÍlter ( -6 dB/oktav
med grænsef rekvens .5,6 Hz) .' svarende til det i ISO dokumentet

ISO 2631/DAD 1 (198o) angivne.

Herved blev de måIte acceleratlonssignaler frekvensvægtet 1 overens-
stemmelse med dokumentets kombinerede (2, y, x) kravkurve. Denne

frekvensvægtning er i overensstemmelse nred den i DIN Vornorm 415o

Teil 2 foreskrevne KB-vægtning. Frekvensvægtningen havde til
formåI at korrigere for menenskets følsomhed for vibrationer ved

forskellige frekvenser. Niveauskriverregistreringen blev foretaget
som RMS reglstrering meà en integrationstid svarende-ti] SLOW, af
det KB-vægtede accelerationsniveau (L^*) i dB re 1o-6 *7"2 

"o*
funktion af ti-den.

6. MA.L EUtsESTEMTHED

Laboratoriet skønner, at der må påregnes en måleubestemthed af
størrelsesordenen + 2 dB på de opgivne måleresultater.

2 3O

, med en gennemsnitsvægt På 3 tstørrelse fra 5o kg tit 615 t'

I gennemsnit vibreres ca' 9 forme pr' dag'

615 t. vibreres i gennemsnit ca' 1 gang pr'
Forme med maksimumvægfen

uge.

5 MÂLINGER

1.1. -l:1å!ePg I !! isseE

Der blev foretaget nråIing af vibrationer i den nærmest liggende

beboerse, ejendommen Jens Koefoedsve) 44. Bebyggelsen er i êt'plan

medstøbtterrændæk.Derblevprimærtudførtmåtingafvibrationer
i fyrrummetr men også supplerende målinger i stuen' Figur 4 viser

husets grundplan med angivelse af måIepositionerne'

I målepositionerne mrk. z måltes vertikale vibrationer' mens der i

målepositionernemrk.xogymålteshorisontalevibrationer.Ved
måtingafvertikalevibrationerblevaccelerometretfastgjort
di-rekte på gulvftaden (fyrrum: betongulv' stue: parket udlagt

direkte på beton med mellemlag af asfalt og kork' Gulvet var ved

accelerometret belastet med en voksen person' De horisonLale vi-

brationer blev måIt med accelerometrene placeret på væggene tæt

vedgulvet.fallemåtepositionerb]-evacceferometrenefastgjort
med voks.
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Når vibratlonsbordet var stoppet-,
(L___- = 38 - 44 dB) .' azvl

var nj-veauet omkring 40 dB

5

7. MALEBETINGELSER

Målingerne blev foretaget den 23. november 1979 i tidsrummet kl.
o9-15.

Der blev foretaget måling af vibrationer forårsaget af vibrering
af produktionen den pågældende dag, d.v.s. 4 udstøbte forme, der

vejede mellem 1.4 L. og 4.3 t. Desuden blev der foretaget måting
ved vibrering af tomt formbord.

Under målingerne blev vibratlonsprocessen overvåget af en repræsen-
tant for Rønne Levnedsmiddelkontrol.

B. MALERESULTATER

På basis af den foretagne niveauskriverregistrering af det KB-

vægtede accelerationsniveau (L.r) - som funktion af tiden - blev
L.* bestemt t hver af måIepositionerne under de forskelliqe drifts-
forhold.

Resultaterne af denne analyse er vj-st i tabel 'l

nÉleposition
driftstilstand
vij¡rations-
bord

IG-vejet
niveau dB re

varighed
selc.

fyrrurn stoppet 38 35 35

stoppet (dybfry-
ser i fyrrtm
kører) 44 42 42

tomt formbord 60-64 55-65 52-56

udstØbt form
L.7 L 63-73 55-65 56-61 20

udstØbt form
3.2 L. 63-7L 55-63 52-60 30

udstØbt form
4.3 t. 60-75 53-67 56-63 35

stue tcrnt formbord 65 52-55 52-57

udstØbt form
I.4 r.

6L-70 54-58 s5-62 25

Tabel'l. Bornhofuns Betonelenentfabrik
Resultat af vibrationsmålinger foretaget Jens Kofoedsvej 44

Det fremgår af tabel 1, at det kraftigste KB-vægtede accelerations-
niveau forekom i vertikal retning (Lrrr).

Med vibratlonsbordet i drift varierede Lrr*-niveauet me11em 6o dB

og 75 dB. Der kunne ikke, konstateres nog,en klar systematisk sam-

menhæng mellem værdien uf L^"* og vægten af de udstøbte forme. Det
var typisk, at det KB-vægtede acceferationsniveau varierede som

funktion af hvilken af de 3 vibrationsenheder, der var i drift. Der
var imidlertid j-ngen systematik i disse varÍationer, og det må for-
modes, at forskellene skyldtes varlationer 1 de udstØbte formes
placering på formbordet.

I figur 5 ses et eksempel på en niveauskrj-verregistrering af det
KB-vægtede accelerationsniveau som funktion af tiden. Fiquren vi-
ser L__-_ måIt i fyrrummet under vibrering af en udstøbt form påazw
3.2 t. Det ses, at Lazw varierede mellem 63 dB og 71 dB under vi-
breringen som varede ca. 3o sek.

Figur 6 gengiver figur 1 fra m-i-Ijøstyrelsens vejledning vedrprende
må1ing og vurdering af vibrationer. Den nederste kurve, svarende
til- et KB-vægtet accelerationsniveau på 71 dB re 1o-6 ^¡t2, anven-
des ofte som mål for føletærsklen.

9. KONKLUSION

Ved vibrationsmålingerne foretaget den 23. november 1979 i ejen-
dommen Jens Koefoedsvej 44 måltes værdien af det vertikale KB-

vægtede accelerationsniveau (Lurr) til mellem 6o og 75 de re
1o-6 m¡s2. Sammenlignes diss" *ãi.t."ultater med følestyrkekurver-
ne i figur 6 betyder dette, at de kraftigste niveauer repræsente-
rer svage men mærkbare vibrationer. Dette er i overensstemmelse med

den subjektive vurdering foretaget af laboratorj-ets sags behandler
under måIingerne.

På baggrund af det foreliggende må det forventes, at der i ejendom-
men Jens Koefoedsvej 44 vil optræde vertikale vi-brationer med et



-
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KB-vægtet niveau på op tj-l- 75 dB re 1a-6 m¡sz, svarende til den
i vejred.ningen anførte grænseværdi for boliger i rene borigområder.
Disse vibrationer må forventes at forekomme i gennemsnit ca. 1o
gange pr. dagr med en varighed. på ca. 3o sek. pr. gang
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MÂLTNG AF VÏBRATIONER FRA PILOTERTNG

1. INDLEDNING

f forbindelse med et kommunalt byggeri brev der udført pilotering
med nedramning af jernbetonpæte. piloteringsarbejdet gav anledning
ti1 krager over vibrationer, fra beboerne i et nærllggende borig-
område. Rekvirent.en anmodede Lydteknisk Laboratorium om at måle de
af piloteringsarbejdet forårsagede vibratloner.

2 BESKRTVELSE AF MÂLEOBJEKT

Det piloterede område er beliggende ved Vinagervej på matr. nr. 5f,
se figur 1.
Piloteringspælene var 1o-15 m lange 25 x 25 c*2 iernbetonpæle, og

der blev i a1t nedrammet ca. 2oo pæle på området.
Der blev ved rammearbejdet anvendt en Âkerman M 14-5 rambuk med

4 tons faldhammer. Hammerens faldhøjde var 1 m.

T,iden for nedramning af en pæl afhænger b1.a. af pælelængde, jord-
bundsforhold og rambukkens slagenergi (hammerens faldhøjde). I
det foreliggende t-ilfælde præsterede rambukken ca. 37 slag pr.
minut.
Det nødvendige antal slag for nedramning af en 1 4 m pæl varíerede
mellem ca. 2oo slag og ca. 4oo slag svarende til et tidsforbrug på
mellem ca. 5 min. og ca. 3o min. for en 14 m pæl med den forelíg-
gende slagfrekvens. Det er oplyst, at piJ-oteringsarbejdets varig-
hed vil være ca. 3 uger.

3. FREMMEDE VTBRATIONSKILDER

Der fÍndes ikke andre vibrationskiLder af betydning i områd.et. Det
kan dog ikke afvises, at trafikken på A5 ved vintappersøen bÍdrager
til baggrundsvibrationsniveauet.
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BESKRTVELSE AF VIBRATIONERNES UDBREDELSESFORHOLD

Vibrationerne udbredes som st6dbø1ger fra pælespldsen gennem jord-
en til de omliggende boliger.
Ifølge en geoteknlsk undersøgelse foretaget af fa. Carl Bro for
Gentofte kommune, er det aktuelle område en del af en mose med

vandspejl. i kote ca. +26 (terrænet ligger i kote ca. +31 ) . I øvrigt
har der i ældre tid været gravet tørv i det område der nu dækkes
af Vintappersøen, og der har desuden været en del teglværksdrift.
De udførte prøveborlnger viser fyld i form af slagger og 1er ti1 3

â 5 m under terrænr underlejret af sandet moræneler. I figur 2 ví-
ses et eksempel på en boreprofil fra piloteringsområdet.

5. MÅLINGER

Þ.1-YåIepeci!i9!eE

Der blev foretaget må1ing af vibratloner i stue- og kælderetage i
ejendommen Vinagervej 11. Målepositionerne er vist på figur 3 og 4.
I måleposi-tionerne mrk. z måltes vertikale vibrationer, mens der i
målepositionerne mrk. x og y måltes horisontale vibrationer.
Ved må1i-ng af vertikale vibrationer blev accelerometeret fastgJort
på gulvfladen (stue: Træetageadskillelse med indskud på 7 x 3'l
bjæ1ker. Kælder: Betongulv). Gulvet i stuen var ved accelerometeret
belastet med en voksen person. De horisontale vibrationer brev mårt
med accelerometeret placeret på væggene tæt ved gulvet.
I a1le måleposltioner blev accelerometeret fastgjort til overfladen
med voks.

!".2-Yêlcneleqe

Vibrationsmålingerne blev udført med et accelerometer B&K type 437o
tilsluttet en lydtrykmåler B&K type 22o9.
Lydtrykmål-eren var forsynet med et eksternt lavpasfilter (KB-filter)
i overensstemmelse med det i ISO 2631/DAD 1 (1980) beskrevne, og
instrumentets nedre grænsefrekvens var ind.stillet EíI 2 Hz.
Lydtrykmåleren var indstillet til meterdæmpning PEAK-HOLD.

4l 3

rnstrumenterne blev karibreret med en accelerometerkalibrator B&K

type 4291.

6. MÄ,LEUBESTEMTHED

Laboratoriet skønner at der må påregnes en måleubestemthed af stør-
relsesordenen t 2-3 dB på de opgivne måleresultater.

7. MÄ,LEBETINGELSER

Målingen blev udført den 26. september 1979 i tidsrummet kl. 10-12.
Der brev foretaget måling af vibrationer forårsaget af nedramnlng
af 3 piloteringspæIe med den i figur i viste placering i pilote-
ringsområdet.

8 MÄ,LERESULTATER

ved en orienterende må1ing blev det konstateret at vibrationerne i
vertikal retning var de kraftigste. De kraftigste vibrationer mål-
tes på gulvet i stuen, hvor det KB-vægtede accelerationsniveau målt
med meterdæmpning PEAK-HOLD varlerede mellem 85 og 90 dB. Den sub-
jektive vurdering foretaget af laboratoriets sagsbehandler under
målingen var, at der forekom kraftige mærkbare helkropsvibrationer.
På gulvet i kælderen varlerede det KB-vægtede accelerationsniveau
mellem 70 og 75 dB, svarende tit at der subjektivt vurderet til
tider forekom netop mærkbare helkropsvibrationer.
Det KB-vægtede baggrundsvibrationsniveau måltes 1 stuen t1l ca.
65 dB 09 i kælderen til ca. 50 dB.

9 KONKLUSION

Ved måling af vibrationer i ejendommen Vj-nagervej 1 1 , forårsaget
af piloterj-ngsarbejde på den nærliggende kommunale byggeplads, blev
der i stuen ¡nå1t et KB-vægtet accelerationsniveau på B5-9o dB re
1o-6 m¡s2. Dette er 1o-15 dB over den i vejledningen angivne græn-
seværdi for boliger i rene boligområder, og omkring 15 dB over fø-
letærsklen for helkropsvibrationer. svarende hertil kunne der subjek-
tj-vt vurderet konstateres kraftige mærkbare helkropsvibrationer.
Baggrundsvibratíonsniveauet i stuen var ca. 65 dB, e1ler 6 dB under
fø1etærkslen.
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I kæIderen blev det KB-vægtede acceleratlonsniveau bestemt tíl 70-

75 dB, hvllket nogenlunde svarer tÍl føl-etærsklen for helkropsvib-
rationer. Den subjektlve vurdering af vibratíonernes styrke var i
overensstemmelse hermed.
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AF VTBRATIONER FRA TOGT AT

1. INDLEDryING

I forbíndelse med ornlægntng af jernbanesporene på arealet syd for
Helterup statLon, blev S-banêsporene flyttet længere mod vest.
Dette bevirkede, at bebóerne Í ejendomme Tuborgvej 44-48 - som

tlIhører byggeforeningen "Ryvangt" .r klagede over generende vibra-
tioner forårsaget af togdriften på de nærmestè spor. Fjgur 1 og 2

vlser placerlngen af S-banesporene f forhold til byggêforenlngens
ejendom, som tigger i et rent boligområde.

2. BESKRIVELSE ¡\F MÂLEOBJEKT

Set í relation tll ejendo¡nmen Tuborgvej.44-48, er den kraftlgste
vlbrationskllde togtrafLkken på de 2 nye sydgående S-banespor
(spor 8 og 9)-. På figur 1 er giver en sporteki'¡isk beskrivelse af
spor I og 9.

Ifølge bptysningeji fra DSB 119ger toghyppígheden på sporene I og 9

på ca. 18 tog I tlmen på hverdage (ma-fre) uden for myldretlden.
Mellem k-l . ca. o1 .3o og o5.oo er der kuú få tog¡ mens der i myld-
retiderne (06.oo-o9.oo og 15.oo-18.oo¡ må påregnes ca. 15 tog
yderl'lgere i tlmen på de ovennævnte spor. Den gennemsnltJ-ige
hastfghed af togene ved passage 3f ejendommen Tuborgvej 44-48
Iigger på 5o-6o km/time

Uden for myldretiderne køres med 4-vognstog og i myld.retÍd.erne med
g-vognstóg. Togsta¡¡ìmerne er sammensat af l1ge mange motor-_og
styrevogne. VægÈen af en, motorvogn er 41.5 t. og af en styrevogn
27 .5 t'.

3. FREMMEDE VIBRATIONSKILDER

Der findes ikke andre vibrationskitder af betydnlng i nærheden af
ejendommen. 

,
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4 VlB RNES UDBREDELSESFORHOLD

Vibrationerne udbredes. fra skinnefundamenterne gennem jorden til
ejendomrnen. Der foreligger ikke en geoteknisk beskrivelse af jord-
bundsforholdene På stedet

5. MALINGER_ry_

ã,.1-UåIcBeÊigie!

Der blev foretageÈ måIlng af vibrationer .i soveværelset t lejllq-
heden Tuborgvej 48 st. th. En orienterende undersøgetie viste, a!
yibratlonsniveauet I vertikal retnlng var ca. 1'o dB kraftlgere end

vibùationsnlveauet i horisontal retning. Der blev derfor kun ud-

ført måfing af vlbratibner i vertikal retnlng.

Accetrerometeret blev fastqjort med voks midt på gu}vfJ-aden i sove-

værelset (se figur 3). Under målingerne var gulvet ved acielero-
meteret belastet med en voksen person

5.2. Målemetode

VibraÈions¡irållngerne blev uciført med 1 accelerometer B6tK type 437on

som var'tllsluttet en.ladntngsforstærker B&K tyPe 2635. Accelera-
tlonÀsignalerne blev registreret på en FM-båndoptager Kudelski type

Nagra IVSJ. Måleopstllltngen var endvidere tilstuttet et oscillo-
scop Tektronix type 214 samt en nlveauskriver B&K type 23o6 ned

henblik på overvågning af aãcelerationsslgnalerne.

Under målingerne havde ladningsforstærkeren en nedre græn.sefré-

kvens pà 2 Hz Og en øvre grænsefrekvens på 1 kHz. Instrumenterne

blev kaLibreret med en accelerometerkalibrator Be K type 4291.

r .l_ab9ratoriet blev der udført databehandling af de foretagne
båndoptagelser

Der blev foretaget niveauskriverreglstrerlng af vlbratlonssigna-



Ierne ved hjæ1p af en måIeforstærker B&K type 2607 og en niveau-
skriver B&K type 2305. Måleforstærkeren var ved analyse af vibra-
tionssignalerne tilsluttet et eksternt lavpasfilter (-6 dB/oktav
med grænsefrekvens 5,6 Hz) , svarende ti1 det i ISo dokumentet

ISO 2631/DAD 1 (1980) beskrevne.

Herved blev de må1te acceleratlonssiqnaler frekvensvægtet i over-
ensstemmelse med dokumentets kombinerede (2, Y og x) kravkurve.
Denne frekvensvægtnlng er i overensstemmelse med den i DIN Vornorm

4 1 5o Teil 2 foreskrevne KB-vægtning. Frekvensvægtningen havde til
formål at korrigere for menneskets følsomhed for vibrationer ved

forskellige frekvenser. NiveauskriverregistrerJ-ngên blev fore-
taget som RMS registrering med en integrationstid svarende til
SLOTV af det KB-vægtede acceferationsniveau i z retnlngen (Lurr) i

-6. )
dB re. 1o " m/s', som funktion af tiden.

6. MA,LEUBESTEMTHED

Laboratoriet skønner, at der må påregnes en mål-ebestemthed af stør-
relsesordenen + 2 dB på de opgivne måleresultater.

7. MALEBETTNGELSER

lulålingerne blev udført den 9. oktober 1979 i tidsrummet kl. 'l 5-'l 6.

Ved målingerne blev der foretaget registrering af 42 S-togpassager.
Heraf var de 1 I sydgående s-tog på spor 8 bg 9 og de 24 var nordgå-

ende S-tog på de fjernere liggende S-banespor.

8. MALERESULTATER

3 52

De maksimale værdier af det KB-vægtede accelerationsniveau i verti-
kal retning (L."r), forårsaget.af ð'e 42 togpassager, varierede
mellem 72 og 82 dB re'lo-o m/s". I figur 4 ses enstatistiskforde-
Iirrg af de måIte niveauer.

Det fremgår af figuren, at de kraftigste vibrationer var forårsaget
af den sydgående trafik på de 2 nye S-banespor, idet L"r* varierede

53 4

mell-em 75 og 82 dB re. 1o-6 m7s2

Den subjektive vurderlng foretaget under målingen var, at der jævn-
ligt forekom tydeligt mærkbare hel-kropsvibrationer. I figur 5 ses
et u<lsnit af niveauskri-verregistreringen k1. is t27-1s,31. Figuren
viser det KB-vægtede accererationsniveau som funktlon af tiden for
2 S-togspassager på det nærmeste sydgående spor (spor 9), og et
nordgående S-tog.

Baggrund.svibrationsniveauet varj_erede mellem 5o og 6
--6 2lo m/s

dB re.

9. KONKLUSTON

Den 9. oktober 1979 kL. 15-16 udførtes i lejligheden Tuborgvej
48, st. th. måling,af vibratloner hidrØrende fra togtraflk. I
måleperioden varierede maksimalværdierne af det KB-vægtede accele-
rationsniveau mellem 72 og 82 dB re. 1o-6 *¡s2. De må1te niveau-
er ligger op ti1 7 dB over den i vejledningen anførte grænseværdi
for boliger i r:ene boligområder.
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MÄLING AF' VIBRATIONER FRA SMEDEHAMMER

INDLEDNTNG

I april '1979 påIaqde Høje Tåstrup kommune smedemester Pouf sørensen,

smedevænget 5, 264o Hedehusene, at træffe de nødvendige foranstalt-
ninger til dæmpning af vibrationerne fra en 1 smedien opstillet sme-

dehammer, således at der j-kke kunne registreres mærkbare rystelser
fra smedehammeren i naboejendommen smedevænget 3'

Da denne afgøre1se blev anket til ¡{iljøstyrelsen, anmodede Miljø-
styrelsen,Lydteknisk Laboratorium om at udføre måling af vibrationer-
ne i ejendommen Smedevænget 3 hidrørende fra smedehanìmerens drift'

2 BESKRTVELSE AF MÅLEOBJEKT

smedeværkstedet er beliggende matr.nr. 1'l b Marbjergr som vist på

figur 1, og smedehammeren er placeret, som vist på figuren samt

på værkstedsplanen figur 2. Hammeren er af fabríkat Gotha type DRV.

Den er pneumatisk med en slagfrekvens på ca' 3 Hz (ca' 18o. s1a9/

mlnut), og den d.rives af en 7r5 HK elektrOmOtOr. Hammerens slag-

energi kan reguleres med en fodbetjent ventil, som er forsynet med

et bundstop. Med reguleringsventilen åben til bundstop (pedalvandring

23 mm) måItes hammerens slagenergi til ca. 19 Nm pr. slag (se bilag
1).

Det fremgår af sagens akter, at hammeren vejer ca' 2'5oo kg' og at

den er fastboltet ti1 et separat, nedstøbt fundament på ca' 4'2oo kg'

Somerud'støbtpåpladebatts,såtedesatderikkeerstj.veforbindel-
ser til smedeværkstedets gulv. (IføIge skrivelse fra Teknologisk

rnstltut af 16. januar 1979 nr.2614158) Figur 2 til 5 bilag 1 viser
hammeren og bundstoPPet.

6I 2

3. ARBB JDSTID

fføLge smedemesterens udsagn anvendes smedehamrneren ca. 5o timer
om året, svarende til gennemsnitligt ca. 1 time om ugen (se bilag 2).
Det er ikke oplyst, På hvilke tidspunkter af døgnet brugen fin¿ler

sted.

4. F DE VIBRATIONSKÏL DER

Der findes ikke andre vibrationskilder af betydning i området.

5. BESKR IVELSE AF VTBRATIONERNES UDBREDELSESFORHOLD

Vibratlonerne udbredes fra hammerens fundament gennem jorden til
klagerens.ejendom. Der er dog i sagens akter nævnt muligheden af en

bygningsmæssig forbindelse mellem de to ejendomme via fundamenterne.

Der foreligger ikke en geoteknisk beskrivelse af jordbundsforholdene

på stedet.

6. MALINGER

9"1-YåIcpesi!ie!eE

Der blev foretaget måling af vibrationer i stue- og kælderetage i
ejendommen Smedevænget 3, tilhørende klageren John Kam Jensen' Vj-bra-

tionsmålepositionerne blev fastlagt i samarbejde med klageren, og

er vist på figur 3 og 4.

I målepositionerne mrk. z måltes Vertikale vibrationer, medens der

i målepositionerne mrk. x og y måltes horisontale vibrationer' Ved

måling af vertikale vibrationer blev accelerometret fastgjort på

gulvfladen (stue: parket på strøer udlagt på betongulv, kæIder:

f.yrrum: betongulv, pejsestue: korkbelægning på betongulv). Gulvet

var ved accelerometret belastet med en vgksen person. De horison-
tale vibrationer blev måIt med accelerometrene placeret på ydre-

væggene tæt ved gulvet med undtagelse af x-retnj-ngen i stuen' hvor

accelerometret af praktiske årsager måtte anbringes på gulvinddæk-

ningen ved trappen tÍI pejsestuen. I alle målepositioner blev ac-
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celerometrene fastgjort med voks.

Som supplement til vibrationsmålingerne blev der udført støjmålinger

i stuen samt i pejsestuen og i fyrkælderen, idet laboratoriet skøn-

nede, at resultatet af støjmålingerne kunne være af betydning for

vurderingen af de påklagede gener.

under målingerne var mikrofonen placeret midt i rummet ca. 'l13 m

over gulvet.

6.2 Målemetode

Vibrationsmålingerne blev udført med 3 accelerometre B & K type

4370 | som var tilsluttet hver sin ladningsforstærker B & K type

2635. Accelerationssignalerne blev registreret på en FM-båndoptager

B & K type 7oo3. Måleopstillingen var endvidere tilsluttet et oscil-
loscop Tektronix type 214 samt en niveauskriver B & K type 23o6 med'

henbllk på overvågning af accelerationssignalerne'

under målingerne havde ladningsforstærkerne en nedre grænsefrekvens

pä 2 Uz og en øvre grænsefrekvens på 1 kHz. Instrumenterne blev

kalibreret med en accelerometerkalibrator B & K lype 4291.

Støjmålingerne blev foretaget med en tydtrykmåler B & K type 22o9'

forsynet med en mikrofon B & K type 4165. Instrumentet havde en nedre

grænsefrekvens pà. 2 Hz under målingerne og blev kalibreret med en

akustisk kalibrator B & K type 423o. Det lineære (uvægtede) støjsÍg-
nal fra lyd.trykmåleren bl-ev registreret på båndoptageren samtidigt

med vibrationssÍgnalerne.

I laboratoriet blev der foretaget databehandling af de foretagne

båndoptagelser.

Der blev foretaget niveauskriverregistrering af vibratiOnssignalerne
ved hjælp af en måleforstærker B & K lLype 26o7 09 en niveauskriver
B & K type 23o5. Måleforstærkeren var ved analyse af vibrationssig-
nalerne tilsluttet et eksternt lavpasfilter (- 6 dB/oktav ¡ned grænse-

frekvens 5,6 Hz), svarende til det i ISO dokumentet Iso 2631/DAD 1

(198o) angivne.

Herved blev de måIte accelerationssignaler frekvensvægtet i over-

ensstemmelse med dokumentets kOmbinerede (2, Y og x) kravkurve'

63 4

Denne frekvensvægtning er i overensstemmelse med den i DrN vornorm
415o Teil 2 foreskrevne KB-vægtning. Frekvensvægtningen havde tir
formå1 at korrigere for menneskets følsomhed for vibrationer ved
forskelrige frekvenser. Niveauskriverregistreringen blev foretaget
som RMS registrering med en integrationstid svarende tit sI,ow, da
tidsintervallerne mellem slagimpulserne fra hammeren er så små (ca.
3oo ms.), at vibrationssignalet kan betragtes som stationært når
hammeren arbejder. Dette er i overensstemmelse med VDI Entwurf 2o5i
Blatt 1 (1975), hvor et signal betragtes som stationært hvis top-
faktoren er ( 1o dB. I det foreliggende tilfæ1de er topfaktoren ca.
6 dB.

Der blev ligeledes foretaget niveauskriverregistrering af de fore-
tagne støjmåIinger (RMS - FAST) såvel Iineært som A-vægtet.

Endvidere blev der udført 1/3 oktav frekvensanalyse af støj -og vib-
ratj-onssignalerne. Analysen blev foretaget med en parallelanalysa-
tor opbygget på basis af en PDP B/e minidatamat.

9,.3-Eesuete!s-qri!!c!ile!esË under måI

Med det formål at foretage vibrationsmålingerne under så veldefine-
rede og reproducerbare driftsbetingelser som muligt, blev hammerens

slagenergl, svarende til en given indstilling af bundstoppet, målt

i henhold til DIN 45635 Teil 16o2.

Da de ved smedehammerens brug frembragte vibrationer må forventes at
afhænge af den måde, på hvilken hammeren'betjenes, blev Instituttet
for Produktudvikling anmodet om at bistå Lydteknisk Laboratorium
med fastlæggelse af hensigtsmæssige driftsbetingelser.

Vibrationsmålingerne bl-ev foretaget ved udførelse af Prelslag med

den målte slagenergi-. Der blev endvidere foretaget vibrationsmålinger
under bearbejdning af almindeligt smedegods (rødgtødende stå1).
Instituttet for Produktudvikling's rapport er vedlagt som bilag 1.
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kurve, svarende tiI et KB-vægtet

1o-6 m1s2, anvendes ofte som måI

65 -6

til 51 dB re. 1o-6 ^¡=2 og i pejsestuen

vedrørende

7. MÂLEUBESTEMTHED

Laboratoriet skønner, at der må påregnes en måleubestemthed af
størrelsesordenen + 2 dB på de opgivne mål-eresultater.

B. MÄ,LEBETINGELSER

Målingerne blev foretaget den 7. november 19'79 i tidsrummet kl.
oB-1o. Under målingerne blev smedehammeren betjent af en medarbej-

der fra Instituttet for Produktudvi-kling, Danmarks tekniske Højskole.

Der blev foretaget må1ing af vibrationer hidrørende fra deforma-
tionsslag på prøveemner af aluminium samt prelslaq på en 1r5 mm

aluminlumsplade (se bilag 1 ) . Endvidere måltes vibrationerne hid-
rørende fra bearbejdning af rødglødende stå1 (normal smedning).
A1le målinger blev foretaget med betjeningsventilen helt åben ti1
bundstop (pedalvandring 23 mm, se bilag 1 ) . Ved denne indstitling
ydede hammeren en slagenergi på ca. 19 Nm pr. slag (se bilag 1).

Under målingerne gav klageren udtryk for, at støj- og vibrations-
forholdene var repræsentatlve.

9. MÄ,LERESULTATER

2.1-Y1þre!iercsålrlse¡

Under databehandlingen blev det konstateret, at vibrationerne 1

vertikal retning var væsentligt kraftigere end i horisontal retning.
I det følgende er derfor kun medtaget resultater af vertikale vibra-
tÍonsmåIinger.

De kraftigste vibrationer måltes på gulvet i stuen, hvor det vægte-

de acceleratj-onsniveau (Lurr) måltes til 64-65 dB re. 'l o-6 ^/12.
Der var kun ringe forskel på vibratlonsniveauet, hvad enten der blev
bearbejdet prøveemner af aluminiumr rødglødende ståI eller der blev

foretaget pre1s1ag, idet prelslagene dog gav anledning til de kraftig-
ste vibrationer.

Figur 5 viser en niveauskriverregistrering af accelerationsni-veau-

"E Lur*, måIt på stuegulvet som funktion af tiden'

Figur 6 viser en 1/3 Oktav frekvensanalyse af de vertikale accele-
ratloner målt på stuegulvet. Det ses, at spektret indeholder enqer-

gi over et ret bredt frekvensområde med accelerationsnlveauet i

25 Hz 1,/3-oktaven som det kraftigste.

I fyrrurnrnet måItes
til 60 dB re. 'l o-6

Den nederste
på 71 dB re.

L

Figur 7 gengiver figur 1 fta Miljøstyrelsens vejledning
måling og vurdering af vlbrationer-

accelerationsniveau
for føletærsk1en.

Det kraftigste KB-vægtede accelerationsniveau, der blev målt var

65 dB, hvilket skulle betyde, at de pågældende vibrationer 1å under

føletræsklen. Den subjektive vurdering foretaget af laboratoriets
sagsbehandler under måIingerne var, at der ikke med sikkerhed kun-

ne registreres mærkbare vibrationer.

2,.2-s-!qiEèUlser

Der kunne tydetigt registreres strukturbåret lyd fra slagimpulser-
ne.

Støjen var kraftigst i sluen, hvor det 1j-neære lydtrykniveau varie-
rede mellem 65 og 7o dB, når smedehammeren arbejdede, mens det A-

vægtede lydtrykniveau var ca. 27 d¡., idet der her er korrigeret for

baggrundsstøjens indflydelse på måleresultatet. Baggrundsstøjniveau-

et måltes til 5o-55 dB lineærE og 27 dB A-vægtet. Der er ikke fore-
taget korrektion for rummets efterklangstid.

Figur 8 viser en 1/3 oktav frekvensanalyse af støjen i stuen med

og uden hammeren i drift. Det ses, at lydenergien er koncentreret
i et ret smalt frekvensområde omkring 25 Hz.

I det foreliggende tilfælde har laboratoriet ikke fundet det forsvar-
ligt at foretage en beregning af L. (det ækvivalente konstante kor-
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rigerede A-vægtede lyd.trykniveau). Det skytdes for det første, at
det er vanskeligt at fastsætte en daglig driftstid for hammeren på

basis af den opgivne dri.ftstid på ca. 5o timer pr. år, og for det
andet, at stØjen er så lavfrekvent (på grænsen til infralydområdet),
at det er uslkkert om det A-vægtede lydtrykniveau givet et fyldest-
gørende udtryk for støjens genevirkning.

1o KONKLUSION

Ved vlbrationsmålingerne foretaget den 7. november 1979 i Smedevænget

3 måltes det kraftigste KB-vægtede accelerationsniveau tll 65 dB

re. lo-6 m¡s2. Dette skulle ifø1ge mi-1jøstyrelsens retningslinler

være 6 dB under føletærsklen, hvilkel er i overensstemmelse med

d.en subjektive vurdering foretaget af laboratoriets sagsbehandler

under målingerne. De målte accelerationsniveauer lj-gger mindst 1o dB

under den i vejledningen anførte grænseværdi for boliger i rene

boligområder.

Det kunne kOnstateres, at hammerens drift gav anledning ti1 lav-
frekvent strukturlyd i ejendommen smedevænget 3. Det lineære lyd-
trykniveau af denne støj måltes til 65-70 dB re. 2o pPa, mens det

A-vægtede lydtrykniveau måItes til 27 dB re. 2o ¡rPa. Det maksimale

energíindhold i støjen var koncentreret i et ret smalt frekvens-

bånd omrkríng 25 Hz. På grund af støjens ekstremt.lavfrekvente karak-

ter samt de usikre oplysninger om.hammerens driftstid har tabora-

toriet ikke fundet det forsvarligt at beregne støjbelastninget L.'

på baggrund af en subjektlv vurdering af støjen kan det ikke afvj-ses,

at støjen vil kunne virke generende'
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Smedevænget 3, Marbjerg
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t',tåIested:

Måleobjekt:

Marb'ierg Smedie

"ãa 
á*.ãumester Poul sØrensen

Marbjerg

Gotha luftdreven enkeltstander
smedehammer

Måtetidspunkt: 7/LL/79 kl' 08'00 - l0'00
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l.rndlednlng

l"tåJ.ing af stØj og vlbrationer fra smedehamre og
presser vanskeliggøres af manglen på enkle repro-
ducerbare drlf tstilstande .

Slagserler til emneformgi.vning er sa¡nmensat af de-
formatlonsslag, prelslag og kombinationer heraf .

Ved deformatl-onsslag omdannes hovedparten af slag-
gnerglen til plastisk deformationsarbejde.

Ved prelslag derlmod opLages hovedparten af slag-
energlen 1 ambolten og bortLedes til fundamentet.
Kun en ringe del anvendes til deformation, f.eks.
ved planering af emnet.

Ved frlformsmednlng på smedehamre som den aktuelle
har hovedparten af slagene karakter af deformatÍons-
slag, mens rene prelslag sjældent anvendes.

Ved sænksmednlng er slagserierne normalt sammensat
af 3-10 deformationsslag og L'2 prelsJ-ag.

En slagserles sanmensætnlng varierer fra slagserle
ttl slagserle, idet operatøren gennem en hånd- eller
fodbeÈjent slagenerglregulator tllpasser slagene
efter emnetemperatur og den i tidligere sJ-ag op-
nåede deformatlon.

For tilvejebringelse af en reproducerbar driftstil-
stand anbefaler DIN 45635 TeiL 1602 at smedeha¡nmerens
slagenergi for en glven driftslndstilling bestemmes
ved måIlng af hammerhovedets hastighed og vægt eller
og ved stuknlng af kallbrerede kobberpr/ver og at
stØj- eller vlbratlonsnållngerne foretages ved prel-
slag ved denne kontiollerede driftstilstand.

Ved rene prelslag fås den størst nullge støj og
vibratlonsudsendelse for den givne masklnindstilling.

2. Mållng af slaqienergl

En smedeha¡nmers slagenergl kan findes ud fra måling
af hanmerhovedets vægt og hastighed ved hjælp af
formlen

L 2 (2.r).U=2mV
Denne metode er meget præcis' men f praksis vanskellg
at anvende.
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En anden mere praksisorienteret metode er bestemrnelse
ãi -lug"tt"tgiän ved hjætp af kalibrerede stukkeprØ-
ver.

Den t1l stukning af en cylinder med volumen V anvendte
slagenergi kan udtrYkkes som

E = vtdA Q.2')

hvor dA er arbejdet pr. volumenenhed'

Ved anvendelse af den plasticitetsteoretiske arbejds-
kurveligning

o=c.eD
hvor o er materialets flydespænding ved tØjningen e

ãg c og n er materiaLekonstanter, kan deformations-
energien udtrYkkes som

" = ñ+T (rrt* - ,ot*t) (2'3)

hvor eO er starttØjntngen og el er sluttøjnÍngen'

Ved stukning af en cylinder med volu¡nen V og oprlnde-
ii; ñ;já. ni rra "t ñøja".hm ttl hØjden hr*, er den
af satte deförmatlonsenergj-

h^ n+l h^ n+l
E=v n+-Tttrnfri) -trn{r t Q'4)

DIN 45635 anbefaler stukkeprøver af kobber tlI be-
siàmmetse af slagenerglen, ldet elektrokobber har me-

ããi rrrr" variation I materialeegenskaberne fra
charge tll charge.

Alumlnlum er I aLLe henseender et llgeså anvendeligt
¡nãtàrfafe. Her bør materlaleværdierne c og n dog be-

"i.r."" 
for det specifikke materlaler'der anvendes

tll sttrkkeprØverné, da egenskaberne kan varlere re-
latlvt meget.

Alumlnlumsevnetl.latslmulereegenskabernehosop-
ïãrr"ãi-"tål kan vurderes udfra flgur I, -hvor sanmen-

Ë;õ; ilii"* ilvd."p*tding-og deformatlon er sensl-

ïi3";;;l;iäät"åi;3;0"g.:.ur 
ñred o,zz c ved henhords_

I det-almindellge smedetemperaturområde fra 900 -
ioËõ-"ð-äã"-i"ii." for aluinrnium at ste¡nme rlmelfgt
ãver.tt" med kurverne for stål'

--
l
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Fig. 1. Arbejdskurver for
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3. Gotha-ha¡nmeren j. Marbjerg Smedle

Nærværende undersØgelses måleobjekt er en Gotha Luft-
hammer placeret I Marbjerg smedle.

Lufthanmeren er af æIdre type, og der forefindes Ín-
gen brugsanvisnlng elLer anden for for skrtfttigt ma-
terlale vedrØrende hammerens drlft og ydeevne.

Ha¡nmeren er vlst på f ig. 2

( I oc >
1 000

I 200

1200

r

Lufthammerens prtnclplelle opbygnlng ses på fig. 3.
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FÍ9. 2 . Gotha l-uf thammer.

¡ltd ?.21 E¡tr¡t¡¡dor-Lufth¡mme¡ (Eumu@)'

81

Udformningen af fodpedalen på Cotha-hammeren er vist
på fig. 4

Fig. 4. Fodpedal på cotha-hammeren.

Når fodpedalen aktiveres foretager slagstemplet en
op- og nedadgående bevægelse i takt med kompressor-
stemplet.

Tll begrænsnlng af den ma..slmale slagenergi er fod-
pedalen på Gotha-harnmeren efter forslag fra under-
tegnede blevet forsynet med et variabel-t bundstop'
se f19. 5.

ØvrLge data for Gotha-hammer:

Slaglængde: 320 mm

Slaghastlghed: 3r5 slag,/sec.
Smedebaner: 60xI50 mm2.

llotor: 7r5 Hk.
Fundament: Separat betonblok med flade 1000 x

1400 mm.

5

(

I 
^nlrlobrturbolrcllô: 

I Vordr¡ngo¡Iolbeni
t BÂrrvllnds¡: ¡ Bl¡i ó Dr6hschlebô¡ mll
Üb€Et-¡úEkao¡loû¡ d goh¡bott¡; t Schmlodc'

.¡¿t¿1.

FIg. 3. Prlnclpskltse for lufthanmer.

En el-motor drlver vLa en krumtapaksel (1) et lndbyg-
get kompressorstemPel (2). Den komprimerede luft le-
áes til-slagcyllndêren (3), hvor den virker Pi stemp-
let (4). SlãgStemplet slår vla smedebanerne (7) på
ambolten (O). Sfaóstemplet hæves af luft som komprl-
meres ved kompressorstemPlets retursJ-ag.

Slagstemplets bevægel-se kontrolleres af to drejeven-
tller (5), som er kobLet tll en fodpedal.

Focipedaten omslutter hele ambolten, såIedes at hamme-
ren kan betjenes fra tre s1der.
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Fig. 5. Varlabelt bundstoP På fodpedal'

Gotha-hammerens s laqenergl

Til fastlæggelse af Gotha-hammerens drtftstllstand
under de foretagne vibrattonsmåLincrer er hammerens

lïäõå"ãist-;áit";;d' ;t;ñi"e ar alúmtntumscvrindre'
som-beskievet I kaP' 2'

De anvendte Prøver af alumtnlum 2s har dimenslonen

Ø 25 x 37'5 mm.
t{aterialekonstanterne C og n er for det pågældende

;;t;;i;iã vea ra¡ãratorleiorsØs fundet til:
.,

c = L60 N,/mmo og n = 0r3

Slagenerglen er fundet ved stuknlng af, 3 prpver ' Ptø'
vernes højde "t 

tãil efter hvert 10 ' slag og slag-
energien beregnes ved hjætp af formel Q'4) '

For de tre Prøver er middelsâãgenerglen E fundet-ef-
i;; lõ,-to,- 3b, 40 og 50 sa19' ResuLtaterne er gen-

glvet t fig- 6-

Af figuren ses, at mlddeJ'sLagenergien når et stabilt

"i"ããú 
ãtt.r 40-50 slag På E s 19 Nm'

Fpg
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Middelslagenergl for Gotha-hammer.

I de fØrste defÒrmationsslag har pr/verne 2 og 3 op-
taget en væsentlig stØrre energlrnængde end beregnet
efter 50 sJ"ag. Dette forLøb er normalt for gentagen
slagstukning af cylindrJ-ske pr@ver, Ldet de fØrste
slag, hvor prlvernes højde er større end dlameteren
har karakter af rene deformatlonsslag. Ved et enkelt
helt rent deformationsslag kan en optagen slagenergi
på 25-30 Nm forventes.

varlatlonerne i de målte ¡nlddelslagenergler skyldes
hovedsageligt. vanskellgheden ved at foretage ensarte-
de slagserier på Gotha-hammeren.

Den nØdvendige kraft tll stuknlng I første slag er ca.
32.000 N (3r2 t)t mens den I deÈ sidste slag er ca.
98.ooo l{ (9,8 r).
Under al-le de foretagne rnåJ-inger har det varLable
bundstop for fodpedalen (flg. 5) været lndstiLlet tlt
en afstand på 23 mm mellem justerlngsskruen og fodpe-
dalra¡runen.

Kun ved denne lndstflll-ng har de foretagne slagenergl-
nåJ.lnger gyldighed.

Smedemester Poul Sørensen oplyste i forbindelse med må-
llngerne, at ved en lndsttllet afstand på 23 mm sva-
rer hammerens slagenergl tll det maksimalt Ønskelige
I den dag119e produktlon.

Ved et tldllgere besØg er konstateret' at hammeren ved
en større fodpedalvandring kan yde en slagenergi, som
er betydellgt hØjere end den aktuelt ¡nålte.
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Meddenanvendtemetodetilbestemmelseafslagener-
fiðn vff ændrlngen 1 maskinens indstllltrng let kunne
konstateres.

5. Smedeslag med Gotha-hammeren

T11 slmutering af smedeslag med maksl-mal stgi: og vi-
¡iãtio""odsenáel"se er sorr ioreslået I DIN 45635 fore-
tã;;¡ ;; række sJ-agserler med rene prelslag på 1'5
mm alumlnlumsPlade.

Desuden har s¡nedemester poul SØrRnsen fore!?Set flere

".ti.t 
snedeslag på en 900-1000 "C varm stålstand

med oprlncletig dlmenslon 25 x 25 nm'

Ved smedning af hestesko, som er smedemester PouI
Sørensen's ñormale produktion, vlL der ikke bllve .ta-
iå otn at smede krafilgere dlmensioner end 25 x 25 mm'

under alle de foretagne smedeserier er vlbratlonsni-
veauet målt i nabobYgningen'

6 Konkluslon

Slagenergien hos Gotha-hammeren I Marbjerg
¡esternt ãfter retnlngslinierne i DIN 45635
ntng af alumlnlumsprøver.

SmedLe er
ved stuk-

Ham¡nerens drlftst'llstand og stagydeevne er glvet af
ãi iegurerbart anslag for-fodpedalen, som regulerer
lufttilførsl-en tI1 slagcyllnderen'

Vedenlndstllletafstandmellemfodpedal.oganslag
r¡g-Zá ¡run' hvllket lfØlge smedemester Poul Sørensen
ã;";;'ïír--å;; maksl¡naÍt Ønske119e slasenersl' er den

;;;;*";i-rrg. slagenergl.målt-over 50 slag beregnet
Éii ra,L, 18;5 og 1o t¡m, taet der er anvendt 3 Prø-
ver.

Med denne sJ-agenergi er foretaget serler af prelslag
i'ã-rlã-ü* ãioñr"r"ñ"prade 09 på en opvarmet ståIstans.

Under såvel slagenerg!.mållngerne som prelslagene er
foretaget vlbrallonsmållnger L nabohuset'

Danmarks Tekniske HØjskoLe
Instltutlet for Produktudvikllngqo/a ftZq
,Jens GrØnbætc
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MiLj Østyrelsen,
clo Hóie-Taastrup korrunune,

Byp lanafdelingen,
Tåstrup Stationscenter Tnappe Vest,
Selsmosevej 2, 263o Taast:rup.

Overbringes.

Som advokat for smedemester Povl- SØrensen, Manbjeng Snedíe'
Smedevænget 5, 264o Hedehusene påklager jeg herved tiL Mí1jø-
styrelsen den af HØje-Taastrup kommune i medf/n af sknÍveLse
af 18/a L979 ( j.nr. LLo/17 ) trufne afglne1se, hvoreften der
på3-ægges nin kl.ient at tr:æffe nldvendige fonanstaltningen til
dæmpning af vibrationerne for såvidt angår en smedehamnen.

Den omhandlede smedehammer en opstiJ.let på nin kLients ejen-
dom matr:.nn. 17 b af Marbjeng, beliggende Smedevænget 5r llede-
husene.
Jeg gþr gæ3.dende, at stÉjen fna hannmer:en ikke en så væsentlig'
at den begnunden noget påbud. I denne fonbindelse vil jeg an-
flne deLs at st/jen ikke eften min klients mening er sæn1ig

hlj, nen del-s at den omhandlede hammen anvendes ca. 5o ti¡ner
om ånet.

Med ven

Jgu¡. nr.
,//a

1 J

Johan Gr.eve
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Oversigt over normer og normforslag vedrørende måling og vur-
dering af vibrationer.

TSO¿ Guide f,oz, the eualuatíon of human eæposure to uhoLe-body
pibration. ISO 263L, second edition, 1978.

ISOI Guíde

and shock
to the eoaLuation of human e*posure to píbration

I, 1980 .in buíLdíngs (L-80 Hz) rso 2631IDAD

BILAG 2

TSO: EpaLuation and meaeuz'ement of ttibratíon ín buiLdings
rso DP 4866, 1976

OVERSIGT OVER NORMER OG

NORMFORSLAG VEDRøRENDE

MÂLING OG VURDERING AT

VIBRATIONER I DET EKS-

TERNE MT.LJø

ISO¿ Acoust'íes-Pref,erred ref,erenee quantíties fot acoustie
LetseLs. ISO/DIS L683.2, L977.

DIN: Erschütterungen ¿m Bauuesen. Gtundsätae" VoenmittLung

und Messung oon Schuingungsgrössen. Vornorm DIN 4150 Teil 1,

1975.

DIN: E':rechütterungen im Bauwesen. Einwírkungen auf Menehen

in Gebäuden. vornorm DIN 4150 Teil 2r 1975.

DIN: Ers@hütterungen im Bauueaen. Eínuírkungen quf baulíche
AnLagen. Vornorm DIN 4150 Teil 3, L975.

DIN: Messung Ðon Schuingungsimmissionen. Anforderungen a'm

Meeseínrichtungen, Entwurf DIN 45669 Teil i, L979.

VDIz BeurteíLung det Einuírkung mechaníscher Schuingungen auf,

den Menschen. GnundLagen, Gliderung, Begrif,fe. VDI 2057 B1att
l. Entwurf 1975.

\lDT¿ Beuv,teíLung der Einuirkung mechanischer Schwingungen auf
den Menchen. Schuingungseinuírkung auf den menschlíehen l{iir-
per. VDI 2057 Blatt 2. Entwurf L979.

../2
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vDIt BeuyteiLung der Eínuit,kung mechaniecher schuingungen auf

d.en Mensehen. schuingungsbeanspnuchung des Menschen. YÐI 2057

Blatt 3. Entwurt L979.

r.
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VEJLEDENDE . SYSTEMSPE CTFIKAT ÏONER.

FREKVENSKARAKTERTSTTK LTNEÆR OG

KB-VEJET
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Forskgdning..Vibrationsparameter. Benævnel-se d,

¿

måleenhed m. Kan be-
hvor f er frekvens i-regnes ud fra accelerationen som d =

Hz.

Hastighed : .. Vibrationsparameter .

beregnes ud fra accelrationen
i Hz.

a^
ffi¿,

Acceleral:iou Vi.brationsparameter
Tidl-igere anvendtes måleenheden

nen (fg = 9.81 m/sz¡

Benævnelse a,
g svarende til

måleenhed m/s 2

tyngdeacceleratio-

Acceierationsniveau: Logaritmisk måIestørrelse, hvor den aktuelle
acceleration måles i relation til referenceaccelerationen
a

Û
L a

AccelerationssignaJ,.. Det elektriske signal proporitonalt med accele-

ratlonen, som frembringes af transduceren.

Acc;eTeroneterr vibrationstransducer der omsætter mekaniske svingnin-
ger (acceleration) til et elektrisk signal som er proportiorialt
med accelerationen.

Baggrundsvibrationer: Alle vibrationer på måIestedet som íkke hidrører
fra vibrationskildens (virksomhedens) drift

dB.' Forkortelse f or decibel.

DecibeT: Logaritmisk måIeenhed, se acceferationsniveau.

Driftstifstand.. De forhold hvorunder vibratiOnskilden fungerede under

vj-brationsmålingen. Det kan f.eks. være en maskines ydelse eller
belastning.

Ekste'nx niTjÓ: Ved det eksterne miljø forstås i denne sammenhæng

opholdsrum uden for den pågældende vibrationskildes (virksomheds)

område. Definitionen omfatter separate boliger eller erhvervslokaler
i samme bygning som vibrationskilden.

Emission: Udsendelse, f .eks. vibrationsemissj-on = vlbratiOnsud-
sendelse.

-e )
= 1o o m/s'. Accelerationsniveauet er defi-neret som:

= 2o Log { . uat..nhed dB re. 1o*6 *7"2. Benævnelse La.
o

Fxekvensvægtning: Ændring af et elektrisk signals frekvensindhold
således at uønskede frekvenskomponenter fjernes fra signalet. I
denne sammenhæng anvendes KB-vægtning.

FùTestgrke: Den subjektj-vt opfattede styrke af vibrationer, i denne
sammenhæng helkropsvibratloner. Det KB-vægtede accelerationsnlveau
givet et tilnærmet udtryk for følestyrken af helkropsvibratj-oner.

FâTetærske7.. Accelerationsniveauet af de svagest mærbare vibratio-
ner.

9.. Tyngdeaccelrationen, tÍdligere anvendt vibrationsparameter.
1 g = 9.81 m/s2.

Benævnelse v, måleenhed m/s. Kan

som v= ft, hrot f er frekvensen

Helkzopsvibrationer:Betegnelse for vibrationer der påvirker hele
kroppen, f.eks. forårsaget af en vibrerende gulvflade. I modsætning
til lokale vibrationer f.eks. af hånd-arm systemet forårsaget af
vj-brerende håndværktøj .

lnmission: Den del af emissionen der transmitteres til observations-
punktet (klageren, målestedet).

Integrationstjd: Den tid over hvilken der integreres ved beregning
e1ler måling af RMS-værdi.

KB-fiTter : Elektrisk lavpasf ilter med frekvenskarakteristi-k svarende
til den i bilag 3 viste.
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KB-kurver: Kurveskare der angiver
som funktion af frekvensen (se

96

følestyrken af helkropsvibrationer
figur 'l afsnit 3).

97 4

ReferenceacceLeration: Referencestørrersen for acceleration er 1o
ifølge TSO/DIS 1683.2 (1976). Referenceaccelerationen anvendes
bestemmelse af accelerationsnlveauet.

-6 2m/s
ved

K1-vægtet' acceTerationssignaT.' trlektrisk si9na1 fra et accelerometer

frekvensvejet med et KB-filter.

K}-vægtet,-acceTerationsniveau: Logaritmisk målestørrelse der angiver ni-
veauet af det KB-vejede accelerationssignal relatj-vt til reference-
accelerationen .o = 1o-6 

^¡12. 
Benævnelse L.*r målee¡thed dB re

1o*6 
^¡ "2

KB-værpi.. Tidligere anvendt målestørrelse der udtrykker følestyrken
af helkropsvibratíoner. Sammenhængen mellem KB-værdien og det KB-

vægtede acceleratlonsniveau er vist i figurl afsnit 3'

RMS-værdi.'Root Mean square-værdj-. Mål for effekt-indholdet i et elek-
trisk signal: deflneres som:

rms To
tI

Ea 2a (t) dt, hvor a(t) er accelerationen

¿ ..KB-vægtet accelerationsniveau. Måteenhed dB re . lo-6 m/s2
aw

L benyttes til at angive det KB-vægtede acceleratlonsni-veau
aw

bestemt måIeretning bør dette tilføjes i benævnelsen. F.eks.
L det KB-væqtede accelerationsniveau måLt i z retningen.

azw

LufXlgd:Lyd der prirnært transmi-tteres gennem luften' f .eks. fra en

maskine opstillet i det fri.

MaksinaTværdi: Den i Iøbet af en given hændelse maksimalt forekommen-

de værdi- af det KB-vægtede accelerationsniveau, målt med integra-
tionstid svarende tit SLOVI el1er PEAK-HOLD.

p1AK-response..Udtryk for stigetiden for et måleinstrument, d.v.s. hvor

hurtigt instrumentet "svarer" På en pludselig ændring af accele-

rationssignalet. ved PEAK-resPonse er stigetiden så kort - ofte
omkring 1oo ys - at signaleÈs spidsværdi kan bestemmes. PEAK-respon-

se er normalt kombineret med en hoLdefunktion (PEAK-HOLD), der fast-
holder deñ største spidsværdi oq letter aflæsning af instrumentet'

som funktion af tiden

sLolrl-response: udtryk for integrationstiden i et måleinstrument, dvs.
hvor hurtigt instrumentet "svarer" på pludselig forandring i et støj-
signal. standardiseret i rEc 651 (198o). rntegrationstiden svarende
til SLOW er 2 sek.

spidsværdi.' Den maksimale Øjebriksrrærdi af et elektrisk signal inden
for et givet tidsrum. Flguren vlser spidsværdi og RMS-værdi for et
sinusformet slgnal.

pidsværCi

-værdi

Tid

Forholdet me1lem spidsværdl og RMS-værdi for et sådant signal er
o.7o7 svarende til 3 dB.

StrukturTgd.. Lyd der primært transmitteres gennem en struktur f.eks.
en bygning. Strukturlyd kan opstå når vibrationer fra en maskine
udbredes gennem en bygning til begrænsningsfladerne i et rum, hvor-
efter disse udstråler lyd.

. Hvor
ien

angiver

a
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o
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AAo{J
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Vibratìonerr Kvalitativt udtryk fOr mekaniske svlngnfnger som fænomen

betragtet, uden trensyntagen t!] Om vibrationerne skal- karakterlse-
res ved hjæIp af acceleratlon eller andre parametre

vibtationslntensJte¿.. Kvalltatlvt udtryk for vlbratlonernes Etyrke'

VibtationskÍLëte: Den maskine, vlrksomhed eller lndretnlng der emlt-
terer de vlbratloner der Fkal måles.

VÍbrationenjveau.. KvaLitatlvt udtryk for vlbratlonernes styrke.


