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1 INLEIDING 

1.1 INLEIDING 

In een voorgaand onderzoek zijn de vochttechnische aspecten van een experimenteel 

wandelement onderzocht [4]. Hoewel in dit onderzoek een andere wandopbouw wordt 

gebruikt, wordt er van uit gegaan dat de vochttechnische eigenschappen van de 

gewijzigde wandopbouw in grote lijnen overeenkomen met de vochttechnische 

eigenschappen van het onderzochte wandelement. Aangezien de akoestische 

eigenschappen van dit wandelement nog niet zijn onderzocht, is in dit onderzoek de 

geluidsweerstand van een gesloten wandelement gemeten. 

1.2  PROBLEEMSTELLING 

De massa van een constructie heeft een grote invloed op de geluidsweerstand. Omdat 

het experimentele wandelement licht is, 23.4 kg/m2 (ten opzichte van metselwerk met 

185 kg/m2), is het interessant om de geluidswerende aspecten te bekijken.  

In dit onderzoek is nagegaan of bij toepassing van het wandelement wordt voldaan 

aan de eisen die in het bouwbesluit worden gesteld, waarbij alleen de akoestische 

aspecten in beschouwing worden genomen.  

1.3  UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een T8 project bij de capaciteitsgroep 

Constructief Ontwerpen van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit 

Eindhoven. Het experiment is uitgevoerd in het akoestisch laboratorium, het proefstuk 

is vervaardigd in het Pieter-van-Musschenbroeklaboratorium, beiden op het terrein 

van de Technische Universiteit Eindhoven. 
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2 WANDELEMENT 

2.1 OPBOUW VAN HET WANDELEMENT 

Voor het experiment is alleen het wandelement met eenzijdige afwerking onderzocht. 

Als vervolg op het onderzoek van Mariëlle Tan [2] is een nieuw experimenteel 

wandelelement ontwikkeld, dat gebruikt kan worden als dragend binnenspouwblad 

van een woning. De wand bestaat uit een dragend deel maar heeft tevens een 

isolerende functie. In figuur 1 is de opbouw van het wandelement weergeven waarbij 

het wandelement een buiten afwerking van metselwerk heeft. In deze toepassing is  

een luchtspouw vereist. 

50
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0
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3

97 mm EPS + 2 x 3 mm spaanplaat / isobouwplaten

10 mm gipsvezelplaat
30 mm steenwol

20 mm EPS
50 mm luchtspouw
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20 mm voor leidingen

30 x 48 vuren
15 mm steenwol + 2 x 3 mm hardboard stroken
30 x 48 vuren431

18
3

FIGUUR 1 OPBOUW WANDELEMENT 
 

De dragende functie van het wandelement wordt verzorgd door I-vormige stijlen. Elke 

stijl is opgebouwd uit 4 delen. De stroken hardboard zorgen voor de constructieve 

verbinding tussen de beide vuren regels, waardoor er een I-profiel wordt gevormd. 

Het materiaal tussen 2 I-profielen (twee spaanplaten van 3 mm gelijmd op 97 mm 

EPS) kan als een kniksteun voor de beide aansluitende I-profielen worden beschouwd. 

Bovendien heeft dit materiaal (EPS en steenwol) ook een 

thermisch isolerende functie.  

 

 

In de houten stijlen worden sleuven gefreesd, waarin het 

hardboard verlijmd kan worden. De ruimte tussen de twee 

hardboard platen wordt opgevuld met isolatiemateriaal (EPS). D

holte aan de binnenzijde van de constructie tussen de vuren 

regels en de hardboardplaat wordt opgevuld met steenwol.  In 

figuur 2 is een doorsnede van de stijl te zien.    FIGUUR 2 DOORSNEDE STIJL 

e 
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De gipsvezelplaat wordt met lijm aan de vuren regels bevestigd. Het steenwol en de 

gipsvezelplaat nemen de brandwerendheid voor hun rekening. De gipsvezelplaat zorgt 

tevens voor de afwerking. 

 

In de praktijk wordt er aan de andere kant van het paneel ook nog isolatie geplaatst 

gevolgd door een luchtspouw en een buitenblad. Dit deel van de wandopbouw is in 

het onderzochte element buiten beschouwing gelaten.  

 
 

2.2 DE PROEFSTUKKEN 

2.2.1 Afmetingen 

Voor het experiment is alleen het binnenblad van de constructie gemaakt. De dikte 

van het element is 173 mm. Dit is inclusief de vezelplaat aan de binnenzijde. Omdat 

het wandelement aan de buitenzijde met diverse materialen kan worden afgewerkt is 

dit deel van de wandopbouw buiten beschouwing gelaten.  

De lengte van het element is 1480 mm en de breedte 1230 mm. Op deze manier is er 

voldoende speling om het element goed in de standaard opening van de 

proefopstelling te plaatsen, de speling wordt vervolgens opgevuld met steenwol zodat 

er geen geluidlekken ontstaan. 

 

2.2.2 Materialen 

Voor de regels van het proefstuk is gebruik gemaakt van constructiehout met 

sterkteklasse k24, met afmetingen 30 x 48 mm. Het hout is onder geconditioneerde 

omstandigheden bewaard in de klimaatkamer van het laboratorium. De isolatieplaten 

tussen de stijlen zijn opgebouwd uit 3 mm spaanplaat, 97 mm geëxtrudeert 

PolyStyreen en 3mm spaanplaat. Deze isolatieplaten zijn als sandwich dakplaat 

geproduceerd door Isobouw systems BV Someren. De geproduceerde afmetingen zijn 

1010 mm x 7200 mm. De voor dit onderzoek benodigde platen zijn verkregen door 

het verzagen van de Isobouw platen. Aan één zijde van het element is steenwol 

aangebracht met een dikte van 30 mm. Over deze isolatie laag is een gipsvezelplaat, 

geproduceerd door Fermacell, bevestigd met een dikte van 10 mm. De lijm die 

gebruikt is voor dit onderzoek is Constructielijm 100, PU-lijmen van FRENCKEN. 
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2.3 VERVAARDIGEN VAN DE PROEFSTUKKEN  

Voor het vervaardigen van het constructieve gedeelte van de proefstukken wordt 

verwezen naar het verslag constructie, hoofdstuk 4, paragraaf 2 [1].  

Figuur 3,4 en 5 toont hoe de stroken steenwol tussen de regels worden gelegd. Figuur 

6 toont de gipsvezelplaat die met lijm aan de regels is bevestigd.

 
FIGUUR 3 AANBRENGEN STEENWOL 

 
FIGUUR 5 AANBRENGEN STEENWOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUUR 4 AANBRENGEN STEENWOL 

 
FIGUUR 6 AANBRENGEN GIPSVEZELPLAAT
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3 EXPERIMENT 

3.1 DOEL VAN DE PROEF 

De meting is uitgevoerd om een indicatie te verkrijgen van de akoestische 

eigenschappen van het experimentele wandelement. Om deze reden is er slechts één 

meting verricht. De gegevens van de meting worden gebruikt om het experimentele 

element verder te optimaliseren. 

 

3.2 OPSTELLING 

Het wandelement moet in een 

genormaliseerde opening van de 

testruimte worden geplaatst. De 

afmetingen van deze opening zijn 1.25 

x 1.50 m. Om geluidslekken te 

elimineren wordt het element aan de 

zijde van de ontvangruimte afgekit. 

Aan de andere zijde worden de spleten 

(randen tussen element en wand) 

opgevuld met steenwol. (figuur 7) 

 
FIGUUR 7 AANBRENGEN STEENWOL T.B.V. 
KIERAFDICHTING 
 

 

 

Figuur 8 toont de manier waarop               

gecontroleerd wordt of er nergens 

geluidslekken aanwezig zijn. In de 

zendruimte wordt een geluid 

geproduceerd en in de ontvangruimte 

wordt met behulp van een stethoscoop 

gezocht naar geluidslekken.  

 
 
 
 
 
FIGUUR 8 CONTROLEREN OP GELUIDSLEKKEN 
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3.3 DE PROEF 

3.3.1 De meetruimte 

Voor het bepalen van de luchtgeluidisolatie van een constructie worden in het 

laboratorium speciale proefkamers gebruikt. De twee kamers zijn zodanig 

gedetailleerd dat er geen flankerende geluidoverdracht mogelijk is. (Gescheiden 

fundering enz.) Op deze manier meet men dus uitsluitend de geluidisolatie van het 

element. In één kamer (het zendvertrek) wordt met behulp van een geluidbron 

(luidsprekers) luchtgeluid opgewekt. In beide kamers wordt dan het geluiddrukniveau 

gemeten. Het gemeten niveau in het ontvangvertrek (de hoeveelheid doorgelaten 

geluid) is echter afhankelijk van de oppervlakte van de scheidingsconstructie en de 

aanwezige absorptie in het ontvangvertrek. Vanwege de beschikbare afmetingen van 

de testkamers zijn de afmetingen van de proefstukken beperkt. 

 

3.3.2 Nagalmtijd 

De nagalmtijd (T) is een van de belangrijkste akoestische eigenschappen van een 

ruimte. De nagalmtijd is gedefinieerd als de tijd die verloopt voordat, als een 

geluidsbron wordt uitgeschakeld, het geluiddrukniveau 60 dB is gedaald. De 

nagalmtijd is afhankelijk van de absorptie in de ruimte. Hoe meer geluidabsorptie 

aanwezig is, des te korter is de nagalmtijd.  

De nagalmtijd wordt berekend met de formule van Sabine [3]: 

A
V

6
1T ⋅= [s] 

Hierin is: 

T de nagalmtijd 

V het volume van de ruimte 

A de aanwezige geluidabsorptie 
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3.3.3 Het meten van de nagalmtijd 

Bij het meten van de nagalmtijd creëert men een hoog geluiddrukniveau in een 

ruimte, met een ruisbron of met een startpistool. Het teruglopen van het 

geluiddrukniveau kan men meten met geïntegreerde meters. De nagalmtijd wordt bij 

elke octaafband gemeten.  

3.3.4 Uitvoering van de proef 

Voor de uitvoering van de proef wordt in de zendruimte een genormaliseerde 

geluidssterkte geproduceerd met een frequentie van 50 tot 5000 Hz, met een daarbij 

behorend aantal dB. De frequentie wordt opgevoerd in tertsen. (Een terts is een 

interval van de eerste of grondfrequentie tot de derde opwaarts gerekend.) In de 

ontvangruimte wordt de geluidssterkte in dB gemeten die door het wandelement 

wordt doorgelaten.  

 

 
 FIGUUR 9 MEETAPPARATUUR IN AKOESTISCH LAB 
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3.3.5 Resultaten van de proef 

In de tabel op de volgende pagina zijn de gemeten waarden te zien van de tijdens de 

proef gemeten waarden. L1 is het gemeten geluiddrukniveau in de zendruimte en L2 

het geluiddrukniveau in de ontvangruimte. Met behulp van deze waarden en de 

waarde van de nagalmtijd kan de geluidisolatie berekend worden.  

 
T[s] L1[Hz] L2[Hz} A[m2] R[dB] 

nagalmtijd zendnivo ontvangnivo     
1.35 91.8 65 12.10 25.99
1.39 95.8 69.8 11.75 25.20
2.08 93.7 65.7 7.85 27.38
3.06 94 66.3 5.34 27.25
2.93 92.2 62.5 5.57 29.23
2.99 100.8 73.9 5.46 26.44
2.59 103.6 75.4 6.31 27.67
2.57 104.5 77.1 6.36 26.87
2.76 106.6 75.2 5.92 30.90
2.77 106.2 69.2 5.90 36.50
2.89 106.6 69.4 5.65 36.72
3.11 105.4 63.4 5.25 41.55
3.44 104.2 55.2 4.75 48.60
3.46 102.7 56.6 4.72 45.70
3.24 99.9 51.5 5.04 47.97
3.11 99.5 48.8 5.25 50.25
3.15 99.8 46.1 5.19 53.26
2.94 97.8 45.8 5.56 51.53
2.69 96.6 45.7 6.07 50.39
2.27 92.6 40.9 7.20 51.12
2.01 86.2 32.4 8.13 53.16

0 112.2 74.4 0.00 0
0 115.1 82.6 0.00 0

FIGUUR 10 TABEL  RESULTATEN VAN DE METING 

2

21

3

min ement het wandelvan oppervlak het  is  S
A
S10logL-LR

min trek ontvangverhet  van het volume is V
T6

V A 

+=

⋅
=
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In figuur 12 is de geluidsisolatie uitgezet tegen de frequentie tijdens de proef aan de 

hand van de resultaten uit tabel 11. 

 

Frequentie R   
Hz 1/3 oct dB 1/1 oct dB 

50 19.5   
63 18.5 19.6
80 20.9   

100 23.1   
125 24.5 23.3
160 22.4   
200 23.0   
250 22.0 23.9
315 26.7   
400 32.5   
500 32.8 34.4
630 37.9   
800 45.0   

1000 42.5 43.9
1250 44.3   
1600 46.8   
2000 49.6 47.9
2500 47.4   
3150 45.9   
4000 46.6 47.0
5000 48.5   

FIGUUR 11 TABEL FREQ. - ISOLATIE            FIGUUR 12 GRAFIEK FREQ. - ISOLATIE 
        
 

De gemiddelde isolatiewaarde van het wandelement is ongeveer 37 dB. Dit kan 

vergeleken worden met dubbel glas. 
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4 CONCLUSIES 

Definitieve conclusies zijn alleen mogelijk na statische verwerking van een grotere 

proevenserie. Maar omdat het wandelement zich in een experimentele fase bevindt is 

de proef nu slechts met één wandelement uitgevoerd. De conclusies uit dit onderzoek 

zijn bedoeld als richtlijn voor een verdere ontwikkeling van het wandelement. 

Aangezien de akoestische isolatiewaarde van het element te vergelijken is met de 

isolatiewaarde van dubbelglas is in ieder geval aan de minimale waarde voldaan. In de 

praktijk zal er nog een extra isolatie laag aangebracht worden in de spouw. Tevens is 

er nog een luchtspouw aanwezig en wordt er nog een buitenblad geplaatst. De 

isolatiewaarde zal dus stijgen als de totale wandopbouw getest wordt.  
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