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BEDRE MILJØ
Støjbelastningen i vort moderne samfund øges, og vi 
må erkende, at det ofte er nødvendigt at beskytte sig 
mod støjpåvirkninger.
Med den stigende miljøbevidsthed er anvendelse af 
lydruder mere aktuel end nogen sinde. En almindelig 
energirude reducerer lyden mærkbart, men det er ikke 
altid tilstrækkeligt.

OPBYGNING
Den mest enkle form for lydrude er en 2-lags rude
med et lag 6 mm glas, 12 mm luft og et lag 4 mm
glas. Den har en lydreduktion på 35 dB, hvor en
almindelig 2-lags rude reducerer med 31 dB.
Lydruden er asymmetrisk opbygget, med hensyn til
glastykkelse og / eller luftmellemrum (ved 3-lags
ruder). Dette medfører at lydbølgerne brydes.

Afstanden mellem glaslagene i en termorude kan
øges, men giver ikke altid en væsentlig forøgelse
af lydreduktionen.

LYDREDUKTION
Lydtrykket angives i dB. 1 dB er den mindste ændring
i lydtrykket, vi er i stand til at registrere. En
lydreduktion på 3 dB halverer energiindholdet i luften
og dermed halveres “slitagen” på vort øre. Der
skal en ændring af lydreduktionen på 8-10 dB til,
før vi oplever, at der sker en halvering af støjniveauet.
Lydruderne kan opbygges med forskellige kompo-
nenter, alt efter hvilken frekvens, der skal dæmpes.

Vær opmærksom på følgende begreber:
Rw = Lydmåling foretaget i laboratorium.
R’w = Lydmåling foretaget på stedet.

Kilde: Lydteknisk Institut. Rapport nr. 144 - 1990, samt 
SWA Schall– und Wärmemesstelle, Achen GmbH. NB: 
Værdierne er kun vejledende.
Alle måleresultater er opnået i vinduer i format 12M x 
12M.
Målingerne er foretaget i fast trækarm. Andre størrelser 
og kantformater giver ikke nødvendigvis samme resul-
tat.

LYDDÆMPENDE RUDER

Termrude opbygning Rudetykkelse Hulrumsfyldning

Glas - Luftm. - Glas - o.s.v. Luft
Rw – dB

4-12-4 (Alm. termorude) 20 mm 31

6-12-4 22 mm 35

8-15-4 28 mm 36

4-6-4-6-4 (Alm. termo) 24 mm 32

phoneguard (ph) 4.4-2 9 mm 36

ph (4.4-2)-18-6 33 mm 41

ph (4.4-2)-18-10 37 mm 44

Alle termoruder produceres efter DS/EN 1279 & GTC-
Certificeringen, der løbende kontrolleres af Dansk 
Teknologisk Institut. bo·glas a/s har et kvalitetssty-
ringssystem der er baseret på principperne i ISO 9001.

Kontakt bo•glas for nærmere rådgivning
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