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NYHET -Bullerplank i komposit -”Solid Core”
NB-COMP-2A-06 / NB-COMP-2R-07
- märkta för väg enl. EN 1793-2 och EN 1793–1.

”EXTREMT STARKT MATERIAL”
NB-COMP-2A-06 / NB-COMP-2R-07 bullerplank kommer prefabricerade från fabrik.
Kan tillverkas med cc-avstånd med upp till 5,0m mellan pelarna/stolparna.
Levereras med lyftöglor(stroppar) för montage med mobilkran/kranbil eller liknande.
Leveranstid 8–10 arbetsveckor efter order.
Kontakta oss för offert!

Materialjämförelse
Olika typer av material kan användas för att för att bygga upp en ljudisolerande barriär eller
ett så kallat bullerplank. I fallet där material baserade på plast (återvunnen eller fossil) är det
bra att känna till alternativa material med liknande egenskaper.
Idag finns ett material som använder sig av det bästa från trä och det bästa från plast.
Panelen har en träkärna belagd med ett ytskikt av biokomposit (Solid Core Profile), se Figur 1.
Detta gör att man utnyttjar den höga styrkan, styvheten, formstabiliteten och lättheten hos
trämaterialet med en biokomposits (blandning av plast och träfiber) låga underhållsbehov och
tåliga yta. Underhållsbehovet för en biokomposit är snarlik med en produkt tillverkad i HDPE
Träkärnan består av ett temperaturbehandlat trä (thermowood), där termiska behandlingen
gör träet rötbeständigt utan att kemikalier har använts i framtagningen. Detta tillsammans med
biokompositskinnet gör att produkten har väldigt god hållbarhetsprestanda. Att använda
biobaserad råvara gör att hållbarheten är bra i jämförelse med fossilbaserade produkter.
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Figur 1. En träkärna bestående av termiskt behandlat trä omgärdat av ett skinn av
biokomposit
Trästomme har ett antal olika fördelar, där en är den låga linjära termiska
expansionskoefficienten. I Figur 2 ser man en jämförelse över ett antal vanliga materials termiska
expansionskoefficient. En hög termisk expansionskoefficient innebär att materialet rör sig mycket
vid temperaturförändringar. För att exemplifiera detta beteende så blir det allt vanligare att
installera trallgolv av komposit (WPC) i Sverige. Dessa konstruktioner skruvas normalt sett med
hjälp av clips som tillåter att materialet rör sig vid temperaturförändringar.
Det normala är att sådana profiler installeras med 4mm mellanrum i axiellt led, annars kommer
profilen att förlänga sig så mycket att närliggande profiler kommer att trycka ihop varandra
med en bucklingseffekt hos konstruktionen. Notera här att en profil kommer att förlänga sig ca
2,5 gånger så mycket som en WPC profil när temperaturen förändras.
Om man, å andra sidan, jämför en kompositprofil (WPC) med trä, så förlänger sig trä endast 1/8
så mycket som en WPC-profil. Detta gör att trä som konstruktionsmaterial är ytterst stabilt vid
temperaturförändringar.
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Jämförelse av linjär termisk expansionskoefficient hos olika material
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Styrka och styvhet är två viktiga egenskaper när det kommer till olika typer av
väggkonstruktioner. I Figur 3 kan en jämförelse mellan olika typer av material ses. Mätningar har
utförts på profiler med träkärna samt på kompositprofiler. Denna jämförelse visar att en Solid
Core Profil har betydligt högre styvhet (den initial lutningen på kraft/böjningskurvan) samt
högre styrka (den maximala böjkraften). En profil av HDPE kommer med samma dimensioner
att hamna under kompositkurvan (WPC Profile). En typisk HDPE som används för att tillverka
profiler har en böjstyvhet (Flexural Modulus) omkring 1400 Mpa. Som referens så har materialet i
kompositprofilen i Figur 2 en böjstyvhet på ca 4000 Mpa.
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WPC Profile 140 * 24 mm

Styrkejämförelse mellan olika material

En högre styrka och en högre styvhet hos materialet medger många designfördelar såsom att
färre stödstrukturer såsom reglar behövs samt att grundläggnings-avstånd potentiellt kan ökas,
vilket påverkar både kostnaden positivt. Den lägre termiska expansionskoefficienten gör också
att konstruktionen kan byggas med färre stödpunkter eller konstruktionslösningar som medger
termisk expansion av materialet (exempelvis sektioner byggda med stålprofiler för att hantera
rörelsen, användandet av korta profiler för att sektionera upp den termiska rörelsen).
För att exemplifiera, i de fall att slag påverkar konstruktionen som vid exempelvis snöröjning, så
är Solid Core Profilen väldigt slagtålig. FEM analyser är gjorda på 32mm tjocka profiler för att
säkerställa att profilen är säker att användas i hästboxar. En hästbox skall klara av hästsparkar
som växlar ut upp mot 10 000N. Analyser visade att Solid Core profiler, med god
säkerhetsmarginal klarade av dessa belastningar. Idag krävs tjockare profiler av gran (minst 42
mm tjocklek) för att klara dessa laster.
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