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Hammerglass® er en nanobehandlet polykarbonatplade som er 300 gange stærkere end glas og ekstrem brudsikker. Hammerglass®
hårde og modstandsdygtige overflade gør det nemt af fjerne graffiti og bidrager til at tilsmudsninger fra udstødningsgasser, olie og asfalt
ikke sætter sig så fast som på sædvanligt glas. Overfladebehandlingen giver desuden en UV-beskyttelse på 99,96%, hvilket medfører, at
pladen hverken bliver grumset eller udbleges eller på anden måde forandrer sin optiske kvalitet over tiden.
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TRANSPARENTE
STØJSKÆRME
Komplette CE-mærkede støjskærmsløsninger til montage på broer, mure
samt i terrænet ved veje, broer og jernbaner. Den lave vægt og den hårde
overflade gør Hammerglass til et populært valg både ved projektering og
ved udskiftning af glas.

E22 KALMAR - SYSTEM GROUND-2 PÅ MUR
Længde 750 meter, højde 2-6 meter, totalt 40 tons Hammerglass. Skærmen er udstyret med et påtrykt
løvmønster som beskyttelse mod påflyvning af fugle, samt et specielt påtrykt motiv af byen Kalmar.

STOLPER OG FASTGØRELSESSYSTEMER

SYSTEM GROUND-2

Hammerglass støjskærme passer til de fleste stolper og
fastgørelsessystemer. Vi tilbyder desuden egne systemer i
varmegalvaniseret stål. Stolperne kan fastgøres i brorækværket, på søjler eller på en mur. Hammerglass-pladerne klemmes ind mellem en VKR-stolpe og en kraftig klemprofil samt
sikres med en wire eller med gennemgående bolte i overkanten. Inden tilskæring måles hvert enkelt afsnit individuelt,
hvilket muliggør en produktion af Hammerglass-skærme,
som følger terrænets niveau (paralleltrapez). Derfor behøves
støjskærmen trappes ved niveauforandringer.

Komplet CE-mærket system til montage på boltgruppe i
terræn eller på mur, langs vej eller jernbane. Ved montage
på boltgruppe i terræn kan skærmene med fordel nedgraves, for at at forhindre støjspredning under skærmen. Kan
leveres i op til 6 meters højde.

STØJDÆMPNING

SYSTEM BRIDGE-3

Hammerglass
Hammerglass
Hammerglass

12 mm
15 mm
17 mm

34 dBRw, 30 DLR
35 dBRw
36 dBRw

BUKKEDE SKÆRME
For at øge formstabiliteten i miljøer med høje vindlaster er
det muligt at bøje toppen på Hammerglass-skærmene. Den
indadvendte del af skærmen bidrager i dette tilfælde desuden til en effektiv reduktion af lavfrekvent støj fra f.eks.
forbigående tog. Desuden: Langs jernbaneskinner kan der
ikke anvendes U-profiler som afstivende elementer i toppen,
da der er risiko for at hele skærmen kan blive strømførende
pga. nedfaldne køreledninger.

SYSTEM GROUND-2

ROSLAGSBANEN

Nedgravet skærm med jordvold på modsat side
forhindrer at støjen spreder sig under skærmen.

Hammerglass-skærm med bøjet top for øget formstabilitet.

SILKETRYK
Pladerne kan silketrykkes inden de belægges med kiseloxid, i reglen med et ensfarvet mønster, for at forhindre at
fugle flyver mod støjskærmen. Men denne teknik tillader
også tryk i fire farver med en kunstnerisk udformning.
Hammerglass-pladerne kan også fås i opal udførelse eller
gennemfarvet i en valgfri farve.

STØJSIMULATOR PÅ HJEMMESIDEN
Hvor høj bør en støjskærm være? Effekten af en støjskærm
beror på:
• Skærmens højde
• Hastigheden af de forbipasserende køretøjer
• Hvor langt fra vejen lytteren befinder sig

SKÆRMTAGE
Godkendte skærmtage som tæt spærring mod
strømførende ledninger. Styrkeberegning ud fra sne-,
vind- og toglast. Udførelsesklasse EXC2 eller EXC3.

HAMMERFOAM STØJABSORBENT
Hammerglass-pladen i sig selv reducerer støjen
med 34 dBRw. Støjabsorbenten absorberer med
yderligere 10,1 dB LAeq.

Chalmers Tekniska Högskola har ud fra Harmonoise-modellen simuleret støjreduktionen ved forskellige skærmhøjder,
forskellige afstande til vejen og forskellige hastigheder.
Simuleringen giver et indtryk af den færdige løsning. Afprøv
støjsimuleringen på www.hammerglass.dk.

SYSTEM BRIDGE-2
Komplet system til montage på brorækværksstolper langs vej
eller jernbanespor. Montagen udføres fra broens inderside.

Komplet CE-mærket system til montage på ydersiden af
kantbjælken af en vej- eller jernbanebro. Normalt vinkles
skærmen udad, således at vejrækværkets arbejdsbredde
kan opretholdes. Kan leveres i op til 6 meters højde.

HAMMERFOAM STØJABSORBENT
Komplet CE-mærket system til montage på bro eller mur
langs vej eller jernbane. Systemet baserer på en færdig
monteret Hammerglass Ground- eller Bridge-løsning, som
kompletteres med en højt absorberende måtte som for
jernbaner er vendt ind mod sporsiden og for veje ud mod
vejsiden. Hammerglass-pladen i sig selv reducerer støjen
med 34 dBRw. Hammerfoam støjabsorbent absorberer
med yderligere 10,1 dB LAeq.

RÅDGIVNING VED PROJEKTERING
Kontakt os allerede i idéfasen. Vores konstruktører er gerne
behjælpelige med konstruktionsforslag, 3D-modeller og
færdige dwg-tegninger. Under konstruktionsforløbet udføres
samtidigt belastningssimuleringer. Vi giver gerne tilbud
på komplette projekter: Målskårne Hammerglass-plader,
stolper, fastgørelsessystemer og montage.

FORSLAG TIL FORESKRIVENDE TEKST
”Støjskærme skal udføres i... (CE-mærket)... 12 mm tykt
kemikalieresistent (skal kunne tåle acetone), hårdt belagt
polykarbonat med mindst 99,96% UV-resistens, af typen Hammerglass, monteret på varmgalvaniserede stolper, af typen
Hammerglass System.../Ground-2.../Bridge-2.../Bridge-3.”
•
•
•
•

300 gange stærkere end glas - Intet glasbrud
Vejer kun halv så meget som glas
Fri udsigt på omgivelsen
Minimal vedligeholdelse - skønnet livslængde over 40 år
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