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·Anvendelse af E:vpanlw imod Lydforplantning. ( Exp~nko fabrikere; af Kork hvis Celler er udv.idede ved Ophedn.ing til 

en bestemt Tempera tur samtidig med at · der udsvedes Harpiks; som ,Korkkornene overtrække~ med. ) D en mest generende 

Lyd!orplantni~g, er vel nok den Stoj, sori. trænger gennem Etageadski llelser, fra Lejligh~d til Lejlighed. Lyden af Stole, 

der trækkes henover Gulvet, hidrorer fra den Art af Lyd!orplantning, so,m opstaar, ~aar Ly de frembringes ved . direkte Stod 

eller Slag m od Gulvet, og kaldes derfor "Gulvkla~g'', medens Bornenes H yl eller Musik sættei· Luften i Bevægelse og kun 

tl'ænger igennem Etageadskillelser;,_e derved, at Lydbolgerne faar disse til at svinge. Denne Art Lyd!orpl~ntning kaldes derfor 

"Luftklang''. Af disse to Slags Lyd.e. er Gulvklang den mest generende, og det er de;·for heldigt, at det er denne; der .er lettest 

~t dæmpe. Derimod er det betyd~ligt vanskeligere og dyrere at gore noget virkeligt e!Iektivt mod Luftklang. Naar det 

siges, at Gulvklang er forholdsvis let at dæmpe, er det maaske ikke helt korrekt. Det skulde snare1:e hedde, tit det .er lettere at for

hindre Gulvklang i at opst aa. Dette kan nemlig ske ved til Gulvbelægningen a t anvende Material~r, der kun i ringe Grad frem

bringer Lyde, naar de berores . Et tykt Gulvtæppe er saaledes et !ortrinligtVærn · i~od Gulvklang; det er kun uheldigt, a_t man m ed 

e t saadant paa sit Gulv kun beskytter sine Medmennesker i Etage~ne nedenunder, medens man selv_ e1· prisgi"et Lyde fra oven. 

Det bor derfor være selve Bygningens Gulvbelægning, de1· skal forhindre Ly.dens Opslaaen, hvorfor man bor vælge den 

blodes le Gulvbelægning, so m man, .med skyldi g Hen.syn til Hygiejne saml til Materia lets Pris og H oldb arhed, kan forsvare at 

bruge, Naar de enkelte Tilfælde undtages, hvor Prisen ingen Rolle spill er , findes der næppe noget Gulvmateriale, der som Ex

p~nko-Parketplader opfylder n '."vnt e B~tingelse. E~ . s.aadant Gulv, de;. efter fore t~gne Slidprover er mere slidstærk.end I,inoleum, 

har en enestaaende Evne til at dæmpe Lyd, og d·a· Pl~derne h ~nlægges i en vandt,.;t Harpi.kskit; ei· det en fuldstæ~dig hygiejnisk 

Gulvb elægni"ng, ~e1: lig.esaavel kan anbringes"i ~.dfospital . so~ i ~t Beboelseshus, og lige saa ~el. ican iægges pa~ T;·ægul~ som paa 
Jernbeton. . . • . .· .. . . 

Sæ~Iig for Etagead~killelser af Jernbeton h~r Lydsporgsmaalet . vist sig at være overordentlig vanskeligt at Jose," og 

da nu Hospitaler og offentlige Bygninger n æsten udelukkend_e opfores med Etageadsl~iUel ser af Jernbeton eller J ernbjælker -med 

Be_ton! er Klagerne over di sses Lydforplantninger mangfoldige. Man har provet at udfore dem med .Hulrum, og at udfylde disse, 

Hulrui:n n1ed en Isolationsmasse ; man har forsogt at henlægge et Slaggebetonlag paa Oversiden, m en altsammen uden gode Re

sultat er. Selv H enlægningen af Expankoplader m ed Overstobning af Beton har ikke vist sig fy ldestgorende. Kun hvor det overste 

Lag-. d. _v. s. selve Gulvbelægningen - er hlod no)< til at forhindre Ly dens Opstaaen, kan man konstatere iilfredsstillende Rc

stiltat e1;. At anvende Linoleum til dette Brug er ikke tilstr.ækkeligt ; det er.for tyndi og for haardt; hvilket blandt andet.viser sig 

~e<), ;t Personalet i Forretningslok~Jer, der er b elqgte med Liµol eu in paa Beton, faar omme Fodder af at gaa de\·paa. Vil man an~ 
~en.de Linoi0,;·m, map. ma_n derfor forst kl rebe_ en Expanko,Undei·Iagsplade paq Betonen og lægge Linoleet herpaa·~ Delte giver en 

, ;irkelig Forbedring om end ikke saa·· stor som Expanko-Parketguivet. . . . , 

Med H.ensy~ til den anden Art af Lydforplantning "Luftklang" vi_! det ogsaa her være af Betydning, at den Flade som 

Lyd bolgernp slaar i~od, er saa b lod som mulig, og saaledes giver den mindst muHge Resonans, m en desuden spiller flere Faktorer 

ind h er. Etageadskillelsens Stivhed spiller saaledes en Rolfo, ··icfet dens Lydforplantnin.gsevi:-:e bliver mindre, jo stivere den er .. 

Dernæst . ogsaa d.ens . Uigennemtrængeligh.ed for Luft og e11 delig_ de forskellige Materi aler, den bestaar af, idet Ly db.olgerne hm; 

vanskeligt ved at trænge i g~nnem flere Lag af !ornkelligt Materiaie, særligt naar dett e e.r af blodt Stof_ og Lagene adskilte med et 

luftuigemiemtrængeligt Mat eriale som f. E!rn . Asfaltp&pir. 

Det er selvfofgelig af .praktisk e H ensyn begrænset, hvormeget man kaµ g.ore' af denne Art i en Etageadskillelse, uden at 

denn e bJi,;e,; for svær og for dyr, inen en Del kan dog gøres uden s_torre Udgifte1:: Hvis _saaledes _det i Træbjælkelag anven_dte Ind

skudsle1· erstattes med en Bland.ing af Kork eller Expankoafharpning, af Hensyn til Brandfare opblandet m ed en ri.ngo Mængde 

L er og Vandglas, og dette anbringes _paa et Lag Asfaltpapir, henlagt paa lndskudet, vil der vindes b etyde\ig Beskyttelse mod 

Luftklang. 1 Etageadskiilelser af J ernheton lader denne Maade sig ikke anvende, og hvis _man her y il go re noget , n;aa man hen

lægge Expankoplader b ekl ædt med Asfaltp ap paa Forskallingen og stobe ud herover, hvorved man opnaar a t faa ogsaa J ernbeton

bjælkcme isoleret, hvilket de ikke bliver, naar man kun udfylder Mellemrummene med et Isolationsmateriale. lllan opnaar sam

tidig herved at undgaa de morke S~riber paa Loftet, _som _ efterhaanden viser sig, og _som opstaar ved, at Bjælkerne isolerer daar

ligere end Rummene imellem Bj~lkerne, der jo enten ·er luftfyldte eller fyldte ·med Isolationsmateriale. Denne Isolationsforskel 

bevirker imidlcrtid, ·at .saasnart Rummet ove1' og under Etageadskillelsehar forskellig Temperatur, afs;.,ttcr d~r sig lidt Dug under 

Bjælkerne, og dette fine, Fugtighedslag opsamler da, Værelset~ Stov. Det er overordentlig sn1aa Mængder, de1'h erer Tale o~ baade' 

af Fugtigl)1frl og af Ståv, ·.m en narii: PiOcesSen ved-Varend e foreg~ar, fremkomn1er efterl~aandcn den morke Str.ib e. Noget ga~ske 

lignende go r sig som bekendt gældende ved J ei·nbj ælker med Betonudstobning_, 

Endelig bor hele J embetonlaget ved _ Expankopladei· isoleres l'ra Murværket, da Lyden ellers gaar igennem dette 'ii l 
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