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voo W ,roo Iill. 

Dit is het verslag van een literatuuronderzoek verricht 

door J .G.A.}I. v. Heck voor zijn eindstudie aan de af

deling werktuigboU\vkunde van de T.H!' Eindhoven. Het onder

zoek is uitgevoerd met het doel om daarna een meetmethode 

te ont·werpen om de grootste la\vaaibronnen bij persen te 

kunnen opsporen. IIet onderzoek is verricht in de periode 

november 1978 tot januari 1979 onder begoleiding VA.n 

II.'. ,..1. ,\. :.!. lIijink, die ik hiervoor zeer tlankbaar ben. 

Verder \vil ik Pro.f. Dr. Ir. A.C.IJ. v.d. 'lol.f, Dr. Ir. 

J .p.}\. Berhaul t en het bibliotheekpersoneel van de 

af'deJ ing der \,.,erktuigbomvkunde bedanken voor de hu1p 

en de begeleiding die ik van hun gekregen hebe 

Jos van JIeck. 
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SAN EN VATTING • 

Di t versiag dient ter af'ronding van een Ii teratuur

onderzoek ten behoeve va.n laivaaibestrijding bij persen. 

pet doel 1vas inzicht te verkrijgen in na begrippen en 

de problemen die bij het meten van geluid een ro1 kmmen 

spelerll. Na een algernene inleiding \vordt in hoofds tuk I 

aandacht besteedt aan de omvang van de geluidsproblemen. 

Verder''''orden de bestaande lvettelijke regelingen 

summier aangetipt .. In hoofdstuk II worden de geluids

metingen behandeld. Allereers t ,vorden er een aan tal 

begrippen en defini ties gein troduceerd. 1vaarna een 

aan tal ef:fekten van geluid op het menselijk oor 1vor

denbesproken en hoe deze in de geluidsmetillg Hor-

den ingeboU\vd. A1s Iaa tste onderdeel voIgt een samell

vatting van de DIN-normen 45635 voor zover :.c;ij van belang 

kunnen L;ijn bij de geluidsmetingen aan persen. 

Voordat overgegaan wordt tot de 1mvaaibestrijding bij 

persen Korden er in hoof'dstuk III eerst wat algemene 

opmerkingen gemaakt over lawaaibestrijding. Ben inde 

in aktieve en passieve Imvaaibestrijding Iijkt zinvol. 

r~ij \;'"Orden beide besproken en toegelicht met voorbeelden. 

Als afs lui ting van di t hoofds tuk ;,djn er enkele algemene 

trends en ont\vikkelingen opgesomd. In het vierde hoofdstuk 

komt tenslotte de laHaaibestrijding bij persen aan de orde. 

Na een korte inleiding over persen ",'orden de aktieve 

en de passieve bestrijding hierbij besproken. Bij de 

aktieve bestrijding wordt telkens een lalvaaibron bij 

eel1. pers bekeken en de i"ijze \vaarop men tot nu toe 

de geluidsproblemen hierbij aanpakte. 

Elk hoofdstuk \vordt afgesloten met een literatuuropgave 

van de gebruikte puhlikaties. 

Met di t verslag als ui tgangspun t kan begonnen worden aan 

het on t'verp van een rneetmethode om bij persen de groo ts te 

lawaaibronnen op te sporen. 
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INLEIDING. 

Geluid is zoln algemeen verschijnsel in ons leven dat we 

er namvelijks bij sti I blijven staan. Het is een van de 

belangrijkste middelen \vaarmee 've in kontakt met de bui ten-

1,ereld staan. Afgezien van deze belangrijke functie kan 

geluid ook erg hinderlijk zijn. TIit hoert niet altijd 

afuankelijk te zijn van het geluidsni veau; het kraken 

van een vloer in een bibliotheek, het druppen van een lek

kewle kraan en het piepen van een krijtje op een school

bord kurmen ondanks het lage geluidsni veau erg hinderlijk 

zijn. Dehalve hinder bestaat er ook kans op beschadigingen 

van zowel materiele zaken als van het menselijk en dierlijk 

bep.oor-01'baan. Dit laatste moet ten aIle tijde vermeden \vordon. 

In onze huidige technische maatschappij worden de geluids

problemen in de industrie (gelukkig) steeds vaker onderkend. 

Vooral in de metaalverwerkende industrie zijn ze erg groot; 

er blijkt dat 49~ van de nederlandse bedrijven boven de 

85 dB(A) zit, een grens die internationaal erkend is als 

de waarde waarboven kans bes taa t op gehoorbeschadiging. 

(ISO 1999 ui t 1971) Het stampwerk op persen blijkt het meeste 

lawaai te produceren. Er bestaan enkele wetteIijke regelingen 

die de produktie van industrielawaai aan banden leggen, de 

verwachting is dat deze op korte termijn grondig uitgebreid 

en/of' vervangen 7ullen worden, ~vaarbij de grenswaarde :;;'eker ~~al 

dalen. Voor de meeste bedrijven zal het moeilijk worden 

om onder die grens. te komen. Vo orda t men ef'f'ektief' tot 

lawaaibestrijding kan overgaan moet er eerst nog veel tech

nisch onderzoek verricht worden. 
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HOOFDSIDK I GELUIDSPROBLEt-fEN EN DE HIERVOOR BESTAANDE _ _ ________ w _ _______________ ____________ _ _____ _ 

WETTELIJKE REGELINGEN. 

I.I Geluidsprob1emen. 

Behalve de vele nu ttige functies die geluid vervu1 t en kan 

vervu11en t bestaan er ook een aantal minder prettige, hinder

lijke of' gezondheidsondermij1].ende ef'.fekten van ge1uid. 

Het laatste ook doordat men ge?londheid niet langer als een 

'niet ziek zijn t ziet, maar toetst aan een 'lichamelijk, 

geestelijk en sociaal we1zijn t • Men moet de nade1ige ef'f'ekten 

van geluid dus niet a] leen op zijn :f'ys:i.eke gevo1gen beoordelen. 

maar men moet ook de psychische ef'f'ekten en de beinylot)dil!.b 

van het sociale gedrag in beschouwing nemen. Enkele belang

rijke ef'f'ekten die lawaai op de mens kan hebben zijn: 

- Pijn en . beschaulging van het gehoororgaan; di t k8.11. voorkomen 

bij geluidsniveauts hoger dan 120 dB(A). 

- Gehoorbeschadiging •• Deze is af'hanke1ijk van de ge1uidsterkte, 

de duur van de b1oots-celling en de persoonlijke gevoeli.gheid 

van de betrokkene voor gehoorbeschadiging. In ISO 1999(1971), 

die door ongeveer twintig landen getekend is, ,iordt er 

over gehoorbeschadiging gesproken indien er, gemiddeld 

over drie f'requenties (500/1000/2000 HZ) een gehoordrempel

verschuiving is opgetreden groter dan 25 dB(A). Verder is 

daarin vastgesteld dat er een reeele kans op gehoorbescha

diging bestaat bij geluidsniveau's grater dan 80 dB(A). 

- Beinvloeding van het vegetatieve zenuwste1se1. Dit uit 

zich bijvoorbeeld in een vernauwing van de b1oedvaten, 

een verhoging van de hartf'requentie enz •• Dit ef'f'ekt kan 

al bij geluidsniveau's boven 65 dB(A) optreden. Er treedt 

geen gewenning op. 

- Beinvloeding van het centrale zenuwstelsel. Uitingsvormen 

hierbij zijn neurosen, hoof'dpijn en vermoeidheid. Het op

treden van deze kwa1en heef't vaak andere ongunstige oms tan

digheden tot oorzaak, die door het lawaai aIleen maar 

versterkt worden. 

- Verstoring van de rust/slaap. Het blijkt dat bij een 

ge1uidsniveau van 45 db(A) "n op de twee mensen slaap

stoornissen ondervindt. 
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Verder is een verhoging van 10 ~ 15 dB(A) van wat men nor

maal gewend is vaak voldoende voor slaapstoornissen. 

Deinvloeding van de werkprestaties. Door bijvoorbeeld 

monotoon geluid kan koncentratieverlies optreden. 

- komrndnikatieverstoring. 

- Hinder, 

Ge1uidshinder is een van de prob1emen in de huidige industrie 

die steeds vaker in de publiciteit komen. De mens wordt be-

1roster van de schadelijke gevolgen. tvanneer men echter de 

situatie in de Nederlandse bedrijven bekijkt, (tabel I.l)(lit 1.3) 

en men deze kon~ronteert met ISO 1999, waarbij 80 dB(A) ge-

noemd \vordt als grens waarboven kans bestaat op gehoorbeschadiging, 

komt men tot schrikbaronde konklusies. 

Geluidsniveau aantal percentage Kum\.l.latie~ 

dB(A) werknemers % percentage (%) 

"/' 100 59000 5 5 

95 - 100 95000 8 13 

90 - 95 117000 10 23 

85 - 90 141000 12 35 

80 - 85 165000 14 49 

< 80 600000 51 100 

tabel 1.1 Geluid in Neder1andse bedrijven. 

I. 2 ~(ette1ijke regelin&;en. 

Deze paragraa~ gee~t enke1e opmerkingen ten aanzien van 

wettelijke regelingen die er op het gebied van lawaaiproduk

tie bestaan. Er is nog geen wettelijke grens waaraan men 

moet voldoen, deze wordt echter binnenkort ve~vacht. 

Er zijn diverse wetten en procedures die geluidsbepalingen 

bevatten; zij zullen in het kort genoemd worden: 

Hinde~vet. Indien een inrichting gevaar en/o~ hinder ver

oorzaakt dan moet via het gemeentebestuur een hinder\vet

vergu.nning worden aangevraagd. }1en kan zo dus een te grote 

lawaaiproduktie inperken. 

- Veilieheidswet. (193h) Deze wet is voor het voorkomen en 

bestrijden van gevaren voor ongeval1en, gezondheid en 

hygiene bij de arbeid in het a1gemeen en bij het verblijven 

in \verkplaa tsen en f'abrieken in het byzonder. 
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Di t is een raamwet di e bepaal t aan 'velke onden"rerpen er 

"icts" moet gebeuren, maar er wordt niet aangegeven "hoe". 

Di t moet namelijk gebeuren door een zogenaamde t maa trege1 

van bestuur' .Dc lVijziging van de Vei1igheidsw'et die la"lvaai 

erin betrok is van maart 1971, maar zij is pas in februari 

1978 in werking getreden. Hierna is een algemene maat

r0ge1 van bestruur gekomen, een maatregel waarin nog geen 

norm genoemd wordt, die gebaseerd is op 

1. Veiligheidsbesluit voor fabrieken en lverkplaatsen 1978, 

2. Het Landbouwveiligheidsbesluit, 

J. De Arbeids'vet 1919 met bijbehorende algemene maa tregel 

van bestuur. 

Laatstgenoemde bevat de enige wettelijke ~ op gebied 

van 1awaai: Het verbod voor j eugdi,gen om arbeid te verrich ten 

daar waar het equivalent geluidsniveau hoger is dan 90 dB(A). 

- lvegenverkeerswet. Deze bepaal t de maximale geluidshinder 

die door voertuigen veroorzaakt mag worden. 

- Luchtvaartwet. Hierin wordt de geluidshinder die door 

vliegtuigen. veroorzaakt kan worden aan banden gelegd. 

Bovendien wordt hierin een beperking voor het nacbtverkeer 

geregeld. 

Wetboek van Strafrecht en 7.ondagswet. Hierin zijn ook 

enkele bepalingen opgenomen die lawaaiproduktie proberen 

te bestrijden, zij vinden echter nauwelijks toepassing. 

- 'vet op de ruimtelijke ordening. 7.ij bevat geen bepalingen 

over ge1uidsproduktie, maar men kan er weI rekening mee 

houden, b.v. door spreiding of koncentratie van de 

grootste lawaaimakers. De 'vet biedt echter onvoldoende 

mogelijkheden. 

- Gemeentelijk verordeningen. Hierbij kan men bijvoorbeeld 

denken aan bou,,,rverordeningen die bij de bouw van nieuwbouw 

geluidsisolatie tussen de woningen kunnen voorschrijven. 

Ook kunnen er in een gemeente politieverordeningen, die 

gebaseerd zijn op de gemeentewet, aanwezig zijn. 
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Buiten Nederland zijn hier en daar normen geIegd die het 

maximaal toegestane geluidsniveau aangeven a1s f'unktie van 

de tijd die men eraan blootgesteld is. Eelgie, Canada & U.S.A. 

eisen een halvering van de blootstellingstijd bij een geluids

toename van 5 dn(A). Enge1and voIgt ISO 1999 en sist de7e 

halvering al bij een 3 dE(A) geluidstoename. Korte (konstante) 

hogere geluidsni veau t s ',,"orden ook toeges taan met een bepaald 

maximum. Een en ander is iveergegeven in f'iguur 1.1 (Lit 1.1) 

elUidfdl"wh
;veau 

cll3(fJ)) 

tl5 

!f0 

(05 

100 

95 

90 

I 
'" .. p • S .\.. ( 'fllsb.-Healy) Public Con trac ts ,c 

& os1'1.\ • "I (f.,.. 1 r. {" "'-.I vel 1. <.l .In (Indus trial Safety Act. 19(1) 

" ." n 1 .. (K.D. n1r.~art 1 0 ""0 \ 
~ "e .. 0 ·,.11-) 

~" 1°90 
.. 0~ 

'~ I 
......... " ~ ~ 

~ I~ ........... 
j'.... ........ 

. L Uni ted 
...... ...... '" nngdom 

~ '" (Code of' Practice) 

"'-"'-
'"'~ " ,~ 

1 t 2-> "5 ~ ",,8 0,1 0·2 t).JS 0-7 ()·s S • 
f'iguur 1.1 ?-lax:tmaa1 toeges tane geluidsni veau' s 

Verder zijn er ook nog banden gelegd aan impulsvormige geluids

pieken, zoals bijvoorbeeld 100 l<:.eer per dag 1.50 dB(A). (U .S.A.) 

bhteratuur Hoo£dstuk I. 

1.1 J.Bollinger, J. Peters, P.Vanherck 

f 
f:iji/ 

o van 
bloc/., 

S'J.eUtnq 
(uren) 

Practical Treatment of' machine noise standards. Analysis Control 

Annals of' the CIRP, vol 24, 2/1975, bIz. 57.5-59.5. 

1.2 H.E.E. £'nthoven, G.J. Kleinhoonte van Os, H. lvalter e.a. 

Geluidshinder en geluidsbewaking (rapport, samenstelling 

t. b. v. kursus "Geluidsbe,\vaking") 

r j 

",J Ir. ,,;\.P. Verwijmeren 

Het Im"raai op de arbeidsplaats, de omvang van het probleem 

en de bestaande wettelijke regelingen 
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Polytechnisch tijdschrif't "special" 

"Geluid en trilling" nr 2 (1978) blz 53-56 
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IIOOFDS'IUK II ~E~~!.~StlETING~!_~!E ~~N~~!.G~E AP!:1BA~~_~_~!E 
DTN-NORHEN. 
== ----

De belasting die het menselijk gehoor van geluid ondervindt 

is van zeer vele f'aktoren afhankelijk. Enkele van deze f'aktoren 

zijn: duur van de blootstelling, intensiteit, karakter van 

het geluid en de persoonlijke gevoeligheid van degene die 

aan het geluid wordt blootgesteld. Het is zeer moeilijk om 

a1 deze f'aktoren in een geluidsmeting te betrekken, en daar 

een numerieke waarde ui t te halen die een maa t is voor de 

geluidsbelasting. Er zijn echter in de loop van de tiJd 

meetvoorschri£ten en nonnen opgesteld die zoveel mogelijk 

van die f'aktoren in de meting proberen te betrekken. 

Voonlat deze echter besproken worden zullen eerst enkele 

grondbegrippen worden enoemd .. 

- Geluidsdruk: p; met T -"" 00 

hierin is pet) de momen tane waarde van de luchtdrukwisseling. 

- Deeltjessnelheid: 
-" 1 2 ~ T I 
v ; T J v (t) dt met T -JI> oO(m/ s) . 

o 
vet) is de momentane snelheid van een Iuchtdeeltje 

Deze grootheid mag niet venvard 'vorden met de geluidssnelheid ct 
.-..J ,.., 

v is in het algemeen evenredig met p. 

- Geluidsintensiteit I; i.~ 

Net v = 'PI f? c voIgt hierui t: I = p2 Ie. c 

- Geluiusirnpedan tie = ("l- C _ (l'~s/mJ) 
IIierin is e; dichtheid van het medium 

c = geluidssnelheid door dat medium 

Voor lucht is deze impedantie 408 Ns/rnJ. 

- Geluidsvennogen door oppervlak 8: P = I_ S (IV) 

Met behulp van voorgaande f'ormules kan di t omgewerkt 'forden 

t ) -'V ,.. ",,2 I ( ) ot I; I.S; P.v.S = p.8 r:.c iv 
- Geluidsdrukniveau L; 10 log (III ) o 
- Geluidsvennogenni veau 

= 20 log (pip ) o 
= 20 log (p/po) + 

+ 10 log (sis ) o 

(dB) 

(dB) 

De ref'erentiewaarden in deze f'onnules zijn in numerieke waarde: 

Io = 10-
10 

if I cm
2 

""'p = 2. 10-5 N/m 2 
o 

S = 1 m
2 

o 
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- De inv10ed van de verschillende gevoeligheid voor de diverse 

f'requenties. 

De gevoeligheid van het oor is niet voor aIle :frequenties 

gelijk. Men moet hiennee bij het meten van geluid rekening 

houden. In :fig II.I (lit II.3) is een graf'iek getekend met 

Iijnen van gelijke geluidsindruk. Deze 1ijnen noemt men 

isophonen. Men kan geluid nu ook ui tdrukken in Phon 1v-aarbij 

x Phon dezelf'de geluidsindruk geef't als een toon van x dB 

bij 1000 Hz. 

C)g/WidJdrwft-
f}/ve;)u L t 
rel5} 

'lib 

12D 

too 

80 

' ... I46JYrdet"il?(;sftWI'l't C Phon ~, 
...... , ~. I 1J.P .. Ajn geljjke C;eltticifino!ruk J 

.... ... ... ... ~ {PO 

.... , ..... :;'f1!;~rve Jo..- "' " ~ ... .... 

'" 
..... ... .. " I .. -

60 

'ID 

\. " '" ~ .... te ........ 
" " " ~ "'" 1Y-;f{PZ(M wve II , ... 

~-

" ... I 

20 " 
.... - 20 - ... -.... I 

0 
yehoorq,en.> ~ .... 

-.~ -.... - I ' 

, 
" ' , ' ... l--t r"'" .. ,I' ... 

' ,,- ...... ' 
" .. 

'- ~ .. -'- .... 
" ... 

'" '" '--'" .... -> 
,;/ I"'" I 

\. . , -'" - I , ... ; , . ...._- . /' .. '.' 
"'-'- ~ 

200 

20 

2 

J'/0-2 

t rp/;dfclfld. 

[ft/lm:] 

-~ 
2-/D 

2-/() -0/ 

-S" 
J-IO 

20 50 100 200 500 fOOD 2000 5000 I{)OOO '20tJoo 

Jrquenlie ~ 
!/lr} 

f'iguur II.l Lijnen van gelijke geluidsindruk 

Omdat het in de praktijk erg moeilijk is om ruis volgens 

de bijpassende isophon te meten heef't men drie eenvoudige 

kurven ge1egd die de isophonen van 40,80 en 120 Phon 

benaderen. Met deze kurven als ui tgangspunt werden er 

vier e1ektronische waarderingsf'i1ters ontworpen (A,B,C en 

D voor v1iegtuigen) waarvan de overdracht zodanig is dat 

een geluidsmeting e1ke f'requentie zo zwaar laat meete1len 

als het menselijk oor dat zou doen. Doordat zo'n waarderings

kurve slechts een idealisatie is van e:en isophon die 

eigenlijk niet precies de goede is drukken we het ge1uid 

niet uit in Phon maar in dB(A), dB(n), dB(C) of'dB(D). 
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Doorda t de f'i 1 ters B en C ,,,einig overeenkoms t vertoonden 

met de geluidsind:ruk zijm ze in onb:ruik geraakt. Het D

waarderingsf'i1 ter \vordt aIleen toegepast bij metingen van 

vliegtuigla\vaai; zoda t voor aIle overige metingen het A-f'il ter 

gebruikt \vordt. 

Eell andere methode om de verschillende gevoeligheid voor 

de diverse .frequen ties in de meting te betrekken is het 

gebruik van NR-kurven. Het la\vaai wordt in frequentiebanden 

gemeten (b.v. door oktaa.f of' terts filters). In dit spekt:rum 

wordt dan het NH-kurven beeld ingetekend. De NR-kurve die 

het spektrogram net niet raakt geef't de NR-\"aarde van het 

gemeten geluid. ~len kan zien da t aan de lage f'requen ties 

veel minder ge1vicht wordt toegekend dan aan de hoge f'requenties. 

(f'ig II.2) (lit II.4) 

o k\:.;l.;>f6Yld 
qel~jd,dl''''k-

>'>/VEC>k 

LdE>J 

t 

11. 0 

11~ 

100 

90 
80 

1Q 

/.0 

SD 
J.t() 

30 

10 

10 
o 

51-S' '3 1',lS t50 SOO IK 21-< 1/1( 8t.< 

freql.AeYltie ll-lz] ........ 

f'i guur II. 2 NR-kurven. 
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- Invloed van de tijdlengte van het geluid. 

Bij geluiden korter van 0.07 ~ 0.1 sec neemt bij gelijk

blijvend geluidsniveau de geluidsindruk af'. Om deze invloeds

f'aktor oak in de geluidsmeting te kunnen betrekken is 

de demping van het meetinstrument instelbaar gemaakt. Er 

zijn drie standen: "FAST". "SLOW" (demping 8 maal grater) 

en "HIPULSE" (stijgtijd 35 msee. t daal tijd J sec.). 

Even tueel is er ook nog een houdschakeling aanlvezig die 

het mogelijk maakt om het maximaal opgetreden geluids-

niveau at' te le21en. 

Tllvloed van de f'luetua ti es j.n het geluidsniveau, 01' het 

s1 echts tijdelijk aanwezig zijn van de law·aaibron. 

Om deze invloed in de metingen te kunnen betrekken zijn 

er verschillende mogelijkheden. Men moet dus altijd in 

het meetrapport weergeven volgens ,.,elke methode men te 

'verk is gegaan. 

* Men kan het maximaal optredende geluidsni veau. meten 

en weergeven in dE(A). 

* Men lean gedurende willekeurige tijdsintervallen maximaal

metingen dcan en deze middelen volgens: 

1 i=n L i /l0 
LmT = 10.log( H f:;:]: 10 • hi ) 

* Graf'ische weergave van het geluidsni veau tegen het per

centage van de tijd dat dat geluidsniveau voorkomt. 

* Hiddelen over de tijd met behulp van logari tmen 'vaar 

een la-Ivaai bran slechts tijdelijk aamvezig is, 

b.v, fen 'verktuig straalt gedurende 10 min. 60 dB(A) 

wordt dan: uit. Het equivalent geluidsniveau 
2 

PA,eff / 6 
L 1 = 10.log( --:;';'~2~--) = 60 - 10.log6 = eq, _ uur 

Po 

* De beoordelingstijd T kan ook worden opgedeeld in 

deeltijden, die qua geluidsproduktie hetzelf'de zijn. 

(tIt t 2 , t 3 ' •••• t n ) .. Het niveau in zoln deeltijd wordt 

gemeten .. Indien het verantwoord is door de gelijkmatig

heid van het geluid dan mag de meettijd korter zijn dan 

de deel tijd t .• De gemeten niveau t S ,.,orden gemiddeld 
1 

volgens: 

= 10.10g( .! 
Tr 

i=n 
L 
i=1 

(L i + K. )/10 
10 m 1 .t

i
) 

HieTin is Ki een toesiag voor geluid dat uit een ankele 

52 dEC!\) 
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t~~n bestaat of' impulsvormig is. De hoogte van zo'n korrektie

waarde kan ui t \I1)T 20.58 bl.l gehaald ,vorden. 

- Verdere :i.nvloeden door het geluidskarakter. 

Het is erg moeilijk om voor elke invlo ed die gevoelsma tig 

aanwe?:ig is een methode op te stellen om dit in rekening 

te brengen. Hen zoekt de oplossing meestal in korrektie-

1vaarden. Enkele voorheelden die in ISO ge1den: 

+ .5 dB(A) korrektie voor geluid met zuivere tonen, zoals 

bijvoorbeeld: zoemen, gieren, p±pen enz. 

+ .5 dB(A) korrektie voor geluid met een impulskarakter 

+10 dB(A) korrektie voor muziek (muziek bestaat immers 

uit zuivere tonen en is door het ritme vaak 

impulsvormig van karakter). 

Een geluidsmeter is dus, doordat deze invloeden in het 

meetresultaat venverkt moeten worden een vrij gekompliceerd 

apparaat. De opbouw is als voIgt: (f'ig II.3)(lit II.3) 

UOVlQ&l5dtO( 
mikfofoon hoLtd -

scha\-<elil'lg. 

Bij het meten met zo'n meter moeten de volgende punten 

onder de aandacht gebracht 1vorden: 

Neetruimte. 

Indien vrij e-veld kondi ties ge1venst zijn mogen er geen 

ref'lekterende wanden zijn of' andere obstakels zich in 

het geluidspad bevinden. Een obstakel moet meestal 

groter zijn dan ~~n golf'lengte om het geluidsbeeld 

aanzienlijk te kunnen verstoren. De metingen moeten 

zoveel mogelijk in het "vrije ve:ld" gebeuren, zie f'ig 

II.4.(lit II.4) 
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~dino it} 
mee~ ft'S"lAllater! 
bij ¥;inqe verp~&i~tI!f 
t\\1 ¥.'O,oort . I 

I 

I 
I 

.. : .. nBqa\mveJd ... 

nablje veld : ver-re veld 
----~-~l·~--------------------+---------------------

I 

:fi guu r II. 4 meetwaarden als :funktie van de afsxand. 

Br dient altijd geijkt te lvorden; d.w.z. de ijkbron 

moet al tijd aamvezig zijn! 1 

Lichaam zoveel mogelijk van het geluid vandaan houden 

Dij openluchtmetingen aItijd een schuimplastic 

,vindbol gebruiken. 

DIN 45635. 
Er voIgt nu een korte samen va tting ui t de DIN -normen 

voor geluidsmeting aan werktuigen, met name gemaakt voor 

persen. De opbomv van de Din-normen is als voIgt (fig II. 5) 

(Ii t II. 3) 

If IN l{S'l> ~~ dee! 1b 
Al'lhartq A 4 • ! DIN '156':>5 dee! {b PreJsen 

~VlhaYlq A 2 

r----------~ vo, 
r ;=::====::::t...::O"i ,tiD 

DII\) LtS6 'Ss ~eel -{ b :E:'-1/ 
6erCllAihrl'lessut'lq 
a~ Ha,chin.en - - ~erk2e\.t9 Meiscl;. neY\ 

[) IN Lt Sb !S o\ee"I 4 b H~mmer tJ.~~ 
~Ylhi'nq A ~ ~ .. -.) 
Drekl'1'1.?'c,h"l'IetJ ' ,.p.'" 

:fi guur II • .5 Opbouw van de DIN-normen 
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DIN 45635 Blat 1. 

Beperkingen: - De procedures in wze nonn gelden niet voor 

gerich te geluidsbronnen. Bovendien \vordt 

vrije geluidsui tbreiding geeist , of', met 

korrektie, normale arbeidsru:i.!mten. 

Degrippen, Grootheden: 

- Geluidsdrukniveau LA (in dB(A) ) 

- Geluidsdrukniveau voor impuls LAI (in dB(A) ) 

- 'Heetvlak geluidsdrukni veau LA- Di t is het 

niveau gemiddeld over het meetvlak, gereinigd 

van achtergrondnIis en ruimteinvloeden) (in dR(A) ) 

- A-geluidsbelastingsniveau LpA (dR(A)) 

- Heetvlakoppervlakte S (m
2

) 

- Heetvlakmaat: L~ 
Hierin i,s So = 1 m 

:::; 10 log (siS ) o 
(in dB) 

~1eetvoor"\Vaarden : 

- Allereerst moet ,.;rorden vastgesteld wat er 

weI en wat er niet tot de machine behoort. 

Het ach tergrondlawaai mag zeker niet overheersen. 

De meting dient te geschieden bij die bedrijf's

toestand die de meeste lawaaiproduktie met 

zich meebrengt. Meestal zal dit vollast bij 

bedrij f'stemperatuur zijn_ Voor enIteIe '\",erktuigen 

is deze bedrijf'stoestand uit de volgbladen met 

hun aanhangsels te ha]en. 

- De machine moet zodanig '\vorden opgesteld da t 

de opstelling overeenkomstig de praktijk is. 

- Rond de machine ,"orden nu meetvlakken gedacht, 

die de machine op een vaste af'stand volgen. 

'ZiJ hehben een eenvoudige geometrische vorm 

zoals kogel, cilinder of' kubus. 

Ivannee-T de meetaf'stand groter is dan de grootste 

af'meting van de machine wordt een bolvonnig 

meetvlak geko7-en. 

Af'hankelijk van de grootte van de machine ""orden 

nu een aantal meetpunten gelijkmatig OVer het 

meetvla.k verdeeld. Het aantal meetpunten is 

voldoende indien het grootste vers'chil in de 

gemeten l",aarden kleiner is dan het aantal meetpunten. 

Een voorbeeld wordt gegeven in f'ig II.6 
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-o! 
/ .. -

I 

, ' 
(1 

, I 

f'iguur 11.6 

.!J--
-p- -----
/1 

/ 

o : rneetpurrl..et\, 9rondb~etljng 
• : -t~ l,e. voe~en meetplA.Yltet 

mol'le.n !e...vl()tc oj 'oreeol~ 
v.d. WlaC'n'1 ~e ctro\er is OQ)Yl 

'2 me+er 

:Heetvlakken met meetpunten. 

Indien het cnmogelijk is om meetvlakken aan te 

brengen of' om daarop te meten dan kan ,vorden 

volstaan met een omtrek op 1 m af'stand. 

Tenslotte kan nog een extra meetpunt op een 

eventuele arbeidsplaats gelegd worden. 

- Heetruimte. Indien terugkaa tswerkingen kleiner 

zijn dan 3 dB{A) dan is de invloed van de ruimte 

te korrigeren. De ruimtewerking is te on tlenen 

aan een tabel of' te meten met een ijkbron. 

Ui tvoering van de meting. 

- }Ien moet z01vel in de stand 'LANGSAM' als in de 

stand 'D·IPULS' meten. \vanneer het verschil 

meer dan 5 dB{A) bedraagt dan is het geluid 

als 'IHPULS' op te vatten. 

- Nadat de metingen zijn verricht wordt het achter

grondla'vaai gemeten op elk meetpunt. Di t is 

te verlvezelijken door de machine stil te zetten. 

- Oppervlak S bepalen en hieruit LS= 10 log (S/So) 

berekenen. Indien er gemeten is op een lijn 

(vierhoekige vorm) dan 'vordt de waarde van LS 

bepaald uit LS = 10 log (u 2/21f) (dB) 

(dB) 
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Ui tlverken van de meetgegevens. 

- Voor elk meetpunt wordt gekorrigeerd voor 

achtergrond geluiden. De gemeten ,vaarde moet 

,,yorden verminderd met korrektie,,yaarde K
l

, die 

aan onderstaande tabe1 (tabel 11.1) kan 'vorden 

ontleend. 

verschil in meting mbt 
3 4 tot 5 6 tot en zonder achtergrondruis 

korrektie,.raarde Kl (dB (A) ) 3 2 1 

tabel 11.1 Korrektiewaarde Kl 

9 

- De meehvaarden van de verschillende (gekorrigeerde) 

meetpunten moeten nu gemiddeld worden. Indien 

het grootste verschil van de waarden kleiner is 

dan 6 dB(A) kan aritmetisch gemiddeld worden. 

Indien het grootste verschil groter is dan 6 dD(A} 

moet het middelen volgens onders taande f'ormule 

geschieden. 

i=n 

L ::: L o 
+ 10 10g.L ~g 

n ~ i 
1=1 

met gi::: 10{ -Lo)/lO; Li,Lo in dD{A) 

voor L lvordt vaak de laagste meetwaarde gekozen. o 
- Korrigeren voor invloeden van de meetn~imte. 

De korrektie geschiedt met een korrektiewaarde 

K2 , , .. aannee de gemiddElde waarden moet '''orden 

verminderd. K~ is te bepalen met een hulp-
.:.. 

geluidsbron van bekende sterkte of' uit tabellen. 

Hierin is K2 te bepalen als f'unktie van het 

absorptieoppervlak en het meetoppervlak of' als 

fllnktie van het ruimtevolume en het meetoppervlak 

5 met karakteristieken van de meetruimte. 

Hiermee is LA bepaald. 

- Berekenen A-geluidsvennogenniveau LpA • 

In f'ormule: LpA ::: LA + L5 ( + Ko) (dB(A» 

Ko is een korrektiewaarde voor temperatuur 

en drukinvloeden indien deze wezenlijk afwijken 
o van 20 C, 1 atm •• 
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De numerieke ,"'aarde van K is 
o 

Ko = -10 log ((J.c/hoo) of' 

423 1 

K ::: -10 log (400 ( 273)2 
o 273 + t 

te berekenen uit 

• Pa ) 
1000 

t ::: tempera tUl.lr in graden Celsi.u s 

p ::: absolute lllchtdruk in mbar 
a 

[,,1 a e tonnatnvkau ri ghaid. 

~leetrapport. 

Aanhangsel AI: 

,\anhan gs e 1 i\ 2 : 

.\anhangsel A3: 

Aanhangsel Alt: 

Daze is binnen .±. 2 dB(A) 

Dit moet bevatten: 

- Soort en Begrenzing van de machine 

Technische gegevens t de opstellingsvoorwaarden 

en de bedrijf'stoestand van de gemeten machine 

- Beschrijving van de meetn~imte, de plaatsing 

van de machine hierin en de verdeling van 

de meetpunten. Heestal is een schets voldoende. 

- Gebruikte meetapparatuur moet genoemd en 

eventueel kort beschreven ,vorden. 

- Een subjektief' oordeel over het geluidskarakter; 

in het byzonder de aanwezigheid van enkele 

tonen of' impulskarakter. 

- Neet"lvaarden. 

- Geluidsdrukniveau LA op elk meetpunt 

- Achergrondruis met korrektie1vaarde K 1 voor elk 

meetpunt 

- Gebruikte korrektimvaarde voor invloed meet-

ruimte K
2

• 

- Berekende meetvlak-geluidsdrukniveau LA 

- 1>1eetvlakmaat S 

- Eventueel geluidsspektrum 

- Eventueel verschil in metingen met f n,1PULS' 

en f LAN GSAH, • 

Berekenen A-geluidsdrukni veau en geluidsvennogen

niveau uit geluidsspektrum met oktaaff'ilters. 

Methode voor het vennogensmiddelen van geluids~ 

dnlkni veau t s 

Bepalen van korrektiewaarden K2 met geluidsbron 

van bekende waarde. 

Tabel voor bepalen van LS uit S. 
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DIN 45635 Teil 16 (Iverktuigen) 

't-1eetvoorwaarden: 

- Vastleggen 1velke inrichtingen er tot de te 

onderzoeken machine behoren. 

- Bedrij~stoestand: 

Indien onveranderlijk is een omschrijving in 

het meetrapport voldoende" Bij veranderU .. jke 

bedrij~stoestanden moeten verschillende toe

standen worden ingesteld en beschreven. 

(bijvoorbeeld een arbeidscyklus) Indien de 

nullastnlis overweegt deze meten en aangeven. 

In het geval dat het arbeidslawaai overheerst 

maar niet gemeten kan worden wordt het nullast

lawaai gemeten en een opmerking hie rover aan 

het meetrapport toegevoegd. De te kiezen be

drij~stoestanden kunnen voor enkele klassen 

werktuigen aan de aanhangsels ontleend \\'orden. 

- Ops telling. 

Deze moet volgens DIN 45635 Blat 1 geschieden. 

Verdere gegevens zijn in de aanhangen te vinden. 

- J:.leetvlakken. 

Heetvlakken worden volgens DIN 45635 Blat 1 

gelegd, met een meeta~stand van 1 m. Indien 

het achtergrondgeruis overheerst dan moet 

de meeta~stand verkleind worden. (tot b.v. 25 cm~) 

- Dij uitblaasopeningen mikro~oons uit de lucht

stroom plaatsen. 

- volledige opstelling: volgens tekeningen, 

meetpuntenaantal verhogen indien het grootste 

verschil in gemeten \vaarden in dB(A) groter is 

dan het aantal meetpunten. Indien de a~stand 

tussen t\Vee nabij liggende meetpun ten de 2 meter 

overschrijdt moet het aantal meetpunten ook 

verhoogd worden. (~ig II.7 en II.8) 

- Vereenvoudigde opstelling. 

Indien door testmetingen is vastgesteld dat de 

uitkomst door een vereenvoudigde opstelling hoger 

o~ gelijk is aan die door de volledige opstelling 

mag de vereenvoudiging ingevoercdl ivorden. 

Indien er een arbeidersplaa ts aanivezig is moe t hier 

ook een meetpunt gelegd worden, zijdelings 10 cm. 

van het rechteroor. 
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Ui tvoeren van de meting" 

.'\.anhangs 01 /'.1: 

:'..:3.nhangscl{!" 3: 

Indien de geluids:fluktuaties groter .. :i.jn dan 

5 dTI(A) moot de moettijd opc;edeeld 'vorden in 

dool tijd0!l van "konstant" 1a'\"aa1.. Voor verdcre 

ge3'evens h1.orover 'vord t vorKezen naar de aanhang'sols. 

- Gemeten 1vordt in de stand' SLO'v', ovclltueol voor 

€lIke deel tijd. TIierui t w'ordt LAS en L"S bepaaJ.d. 

- Dij impu leaoh ti ge gohdden ookin cIe s ta.nd 

'TrlPULS' meten t indien het vorschil groter is dau 

3 dD(~), dan is het geluid als impllsachtig to 

beschOllh'On. (in t€lgenste11:tng tot DT!I~ h5635 Dlfltt 1) 

Dij extreme im~llsen moet men ook de maximale 

~vaardc L meten en aangevon. 
ATJmax 

rersen voor do blikve~"erking 

Smeden 

Draaibanken 

'. anhallgs e 1 '\ 1 va.n D:r:-r lj. 56 3 5 Tei.l 16: 

11ni versele Persen voor de blikve~"erking. 

~:Sr "~ijrl dri c soortoll ge llJid di.e gemeten moe-:en lV'ordell: 

Opstelling: 

Nullas tla'\vaai: 

- 'i',;uIJ as tla1vaai. Het goluid Hord t op ~11e mectpun ten 

gemeten ~onder de pers een slag te Ie. ten mC:'.ken. 

- Schal<:ell8.1vaa.i. Er Horrlt nu gemeten zonder materi

aal toevoer bij enkelslag. Dij hydraulische persen 

moet elastisch ma teriaal tussen het stempel Horden 

gelegd, 

- '\rbeidsla1vaai. Het la1vaai ,vordt nn G'emeten met toe

voer van materiaal. Er moet bros materiaal toege

voerd ,vorden, met €len breuksterkte {f n die groter , 
is dan 1200 :'<7/mm; (b.v. Si.-blik). De dikte mag 

maximaal 1 mm bedragen. De meting moet geschieden 

bij nOfl1inale kracht. (F == O.8iKUiKSiK cr:n=F1\T). Tn-
max ~_ ". 

dien dit niet mogelijk is dan mae bi.j €len lagere 

krach t worden gemeten. De ui tkomst '''ord t dan ge

korrigeerd door er de term 20 log(verhouding v.d. 

krachten) bij op te tellen. 

De te onderzoeken machine moet overeenkomstig de 

praktijk ,,,orden opgesteld. Indien di t niet bekend 

of niet mogelijk is dan moet de machine op €len 

elastisohe ondergrond worden opgesteld. 

Het nullastla"ivaai moet in de stand t LANGSAJ\1' 
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worden gemeten. Het Schake11awaai en het 

arbeids1awaai worden gemeten in de stand 

'INPULS' en 'IMPULSE HOLD'. 7,0 worden LAI 

en LAI gemeten. ,max 
1-1eetrapport: Beha1ve wat er in DIN 45635 Blat 1 genoamd 

is moat nog 'vorden toegevoegd: 

- ingeste1de slag 

- de dikte van het b1ik 

- de treksterkte crB 
de omtrek van de ponsing 

- de indringdiepte 

- gegevens over het werktuig 

- waarden van de term 20 10g(verhouding v.d. krachten) 

indien niet bij nominale kracht gemeten is 

en er dus met deze term gekorrigeerd ~s. 

literatuur hoo£dstuk II. 

II.l :t>l.E.E. Enthoven, J. K1einhoonte van Os, II.Walter e.a. 

Geluidshinder en geluidsbew"aking. (rapport, samenstelling 

t.b.v. de kursus 'geluidsbewaking') 

staatsuitgeverij 1974. 

II.2 J. Dollinger, J. Fe ters, p. Vanherck 

Practical Treatment o£ machine noise standards, Analysis control 

Annals of the CIUP, vol 2~, 2/1975, 

II.3 Hanfred "lfeck 

W'erkzeugmaschinen, band 4 

bIz. 575-595 

Hoofdstuk 5: Gerauschverhal ten von 1ferkzeugmaschinen, bIz 114-
142 

II.4 ~". van Barneveld, 

He t me ten van ge luid 

Polytechnisch tijdschrift "special" 

"Geluid en trilling" nr 1 (1978) bIz. 9-15 

II.5 DIN 45635 Blat 1 en DIN 45635 Tei1 16 

Beuth Vertrieb GmbH, Berlin & K8ln, jan 1972. 
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HOOFDSTUK III. GELUIDSBESTRIJDING, ALGD1EEN. 
--- -- --- == ------- --=---= ------ =----=-

Voordat de geluidsbestrijding bij persen voor de metaalver

werkende industrie besproken worden volgen in dit hoofdstuk 

enkele algemene opmerkingen over geluidsbestrijding. 

Men kan hierbij een indeling maken naar passieve en aktieve 

geluidsbestrijding. Dij aktieve geluidsbestrijding wordt 

getracht maatregelen tegen de geluidsbron zelf te tre££en, 

bij passieve bestrijding wordt de geluidsweg aangepakt. 

Verder wordt er nog onderscheid gemaakt tussen primaire en 

sekundaire geluidsreduktie. Een en ander is schema tisch weer

gegeven in £i guur III. 1 (Ii tIll. 2) • 

in\yendige 

~ 
ui twendige 

Hisselende proces-
krachten kretchten .. .. 

aanstoting 

~ 
td tstraling 
(direkt/indirekt) 

111 

" aktieve passl.eve 
bestrijding bestrijding 

~ ~ 
primair: sekundair: primair: sekundair: 
beinvloeding beinvloeding inkapselen beinvloeding 
aanstotende overdracht en van de kamerakoestiek, 
krachten uitstraal- machine persoonlijke 

elementen beschermingsmid. 

figuur 111.1 Schema geluidsbestrijding. 

ITI.1 Passievo /iieluidsbestrijding. 

Bij do passieve gelllidsbestrljding wordt dus niet do geluids

bron maar de geluidsweg bekeken. 7:0 kan men bij een machine 

geluidsreduktie verkrijgen door bijvoorbeeld trlilingsisolatie 

toe to passen. De geluidsweg ,,,"ordt dan vlak bij de bron onder

broken. 7:ij kan natuur1ijk ook vlak bij de ontvanger onderbroken 

',,"orden. Persoonlijke lawaaibestrijdingsmiddelen zijn in allerlei 

vormen in de handel en worden vrlj algemeen toegepast. 
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Nen moet als arbe:i.der op twae manieren aan deze midd eLen wennen: 

Al1ereers t moet men ,v-ennen aan het :fei t da t men de hele dag 

deze dingen moet dragen. Meestal ontstaan hier geen moeilijk

heden bij. Een proeee 'tva.ar de gewenning veel trager loapt 

is het "rennen aan de niel11"o akoestische omgeving.Het geluid 

dat €len machine uitstraalt vertelt veel over d 7 bedrijf'stoe

sta':1.d; zodra er iets mis is kan men dat di.rekt horen en 

maa tregelen nemen. 1vanneer men 'va tten, dopj es, kleppen of' iets 

dergelijks gaat dragen is dat gevoel een tijd ,veg. Bel"ezen is 

echter dat dat gevoel na verloop van tijd ,veer vol1edig terug

komt en men kan dan ' .... eer elk enkel geluid ui t de la,,,aaiindruk 

herlcennen. Ook de onderlinge kommunikatie is na verloop van 

tijd Heer normaal, vooropgesteld dat men op normale geluids

niveau' 5 b1ij:ft spreken, ' .... at in de praktijk niet a1 tijd voorkomt. 

Het geluidspad kan ook nog op andere manieren aan de on t

vangerszijde onderbroken worden. Tegem ..... oordig ' .... orden veel 

installaties op af'stand bediend in een geluidsarme kontrole

kamer. 

Een laatste plaats tV'aar het geluidspad onderbroken lean worden is 

tussen de machine en de ontvanger. Di t kan men bereiken door 

toepassing van een gehele of' €len gedeeltelijke barri~re. 

Een gedeel telijke barri~re, bijvoorbeeld een scherm, ' .... erpt een 

akoestische schaduw. Zo'n barri~ro is aIleen zinvol wanneer er 

verder in de ruimte weinig re:flekties zijn. De a£metingen van het 

scherm moeten groter zijn dan de grootste golflengte die men 

tegen\dl houden. De bereikte geluidsreduktie bedraagt in het 

algemeen 2 - 5 dB(A) voor de lagere en 10 - 15 dB(A) voor de 

hogere frequenties. Bij €len vol1edige barri~re of' €len omkapping 

leunnen drie karakteristieke gebieden lvorden aangegeven. 

Deze zijn aangegeven in f'iguur III.2 (Ii t III. 1) 

doorl~ 
ve(lj~ -

... ~yfh~g .. .. d(,?M~lng 

'" Ii· 4 "\.-1 

.... 1'rIO!>s.a .. 
H~ l 109 (lreql.lerlfie) 

.. ... dtWI2il'g 

figuur III. 2 Geluidsreduktie bij omkappingen. 
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Het beste kan men in het massadomein ontl-ferpen. Openingen in 

een omkasting kunnen z~~r nadelig werken. De geluidsreduktie 

kan bijvoorbeeld van 30 dB(A) naar 19 dB(A} gaan indien er 

een opening in de kast .vordt gemaakt van slechts ~~n procentl 

Dovendien kunnen er nog extra resonantiefrequenties in de 

panelen 1vorden geintroduceerd. In figuur III.3 (lit III.1) is 

in een graf'iek aangegeven 'vat de maximaa1 haa1bare geluids

reduktie is bij het aanbrengen van een opening. 
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figuur III.3 Naximaal haalbare ge1uidsreduktie 
bij het introduceren van een gat. 

III.2 Aktieve geluidsbestrijding, 

Bij aktieve ge1uidsbestrijding ,..,ordt getracht het geluid bij 

zijn bron aan te pakken. In de meeste geval1en is dit beinvloeding 

van het proces, van de aanstotende en de in •• endige krachten 

en vall de machineoverdracht en de ge1uidsuitstralende e1ementen. 

1. Beinv10eden van de krachten. 

Indien men de krachtswisse1ingen zoveel mogelijk weet te 

beperken za1 het geluid minder ,,,orden, daar krachtswisselingen 

de oorzaak zijn van ge1uid. (zie fig III.1) De Imvendige 

Hisselende krachte kunnen vaak uitgebalanceerd worden. 

I3ij meerdere botsende massa's kan men door gebruikmaking 

van de impulswet deze massa's zo gunstig moge1ijk kiezen. 
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2. Deinvloeding van de maehineoverdracht en de geluidsui tstrnlende 

el(~menten. 

Fier geldt vooral dat men Imvaaibewust moet onhverpen 

en monteren. Enkele cluidelijke voorbeelden zijn toepassing 

van nok/volc;er mechanismen, tand1\rie lkasten (g~~n exeentriei tei t t 

;;~~n tandspeling, Ge1::>ruikmaking van kunststof' tandl"ielen Hunr mo

(';e1i';k (:'1'12.), lageringen (te stijve 1agering kan trillingen 

ovcrbrengen op de kastwand die als resonantiopanee1 kan 

1)c ovcrdraebt van een werkblig kan men verbeteren door bi;jv. 

hot :fraMe to vervaa.rdigen van. ~~n stijf' giotstuk, \Vaarvan 

de 1101 tes ge·vulcl 'vorden met ?:and, sehuim o. i .or! •• Ook kan 

m('~l der.lpers, sanci1vieh-pane1en voor de 'vanden, verven e. d.o 

tocpassen. 

3. TIeinvloeding van het proees. 

1:iorvoor bcstaan legio mogelijkheden. Vaak is niet het proces, 

maar de nevenakti vi tei ten daaromheen het meest la"aaierig. 

/\ Is men bijvoorbeeld naar het lasproces kijkt, ziet men do. t 

het mecste 1alvaai 1vordt geproduceerd door het slijpen en 

door het slak a.f'bikken. JIierna zul1en nog enkele processen 

van algemene aard worden genoemd met mogeli.jkheden voor 

geJui.dsbestrijding. 

- Hi tw·erpen van produkten. Vaak ,vorden produkten ui teen 

automatische machine verwijderd door ze met behulp van 

een blaaspijp in een stalen bak te blazen. Al1ereerst 

kan de bak met een laag kunststof' worden bekleed of' u] t 

kunststof'/hout vervaardigd worden. Verder kan een b1aas

mond met geluidsdemper gebruikt worden; waar de lucht niet 

kon tinu door blaast, maar alleen dan wanneer het nodig is. 

Tenslotte moet men hierbij ook bedenken of het niet 

betel" is de stukken georienteerd op te bergen, zodat 

verdere produktie of montage geluidsarmer kan zijn 

doordat trilgoten e.d. overbodig zijn. 

Ha teriaalinleiding. De ma teriaalinleiding moet bij 

automatische machines zoveel mogelijk geleid gebeuren. 

Elke ongekontroleerde beweging van het te verwerken ma

teriaal veroorzaakt tri11ing en moet dus worden vermeden. 
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Oo}>;: hier geldt weer: 70veal mogalijk toepassen van hout 

en/of' kunststof' als bOUlvrnaterlaal of' als bekleding. 

~letaalsnijdende Iverktuigen kunnen vaak verbeterd 'YO roen 

ten aanzien van de geluidsproduktie door dempers aan 

te brengen. 

- Impact geluid moet zoveel mogelijk \vorden voorkomen. 

IIierbij zoveel mogelijk energie in he!; proces zelf' en 

zo Heinig rnogeli jk in de s truktuur. Bij het on t\verp 

moet de massalvet 7.10 worden toegepast dat er bij een 

bo tsing zo \veinig mogelijk trillingen 'vorden geproduceerd. 

- Luchtstroorn/Pneurnatiek. Het komt vaak voor dat de gebruikte 

stromen en drukken veel te groot zijn. Bij blaaspijpen 

is het beter om aIleen dan te blazen als het nodig is. 

Bovendien kunnen hier geluidsanne blaasmonden '''orden 

gebnlikt. Bij koelinstallaties moet de luchtstroom 

:~oveel mogelijk beperkt worden door de lucht ef'f'ektiei' 

langs de te koelen delen te leiden. Turbulentie 

zoveel mogelijk voorkomen. 

Ven tielen in het luchtsysteem dienen beiVllst gekozen te 

,,,orden. Een snellverkend ven tiel maakt over het al gemeen 

meer lawaai, en mag dus aIleen daar gebruikt ,"orden, 

,·;aar het echt noodzakelijk is. 

- Hydrauliek. Het is nlgemeen bekend dat hydraulische 

apparatuur yank veel lal.aai maakt. Er moet hier nog 

veel onderzoek verricht ivorden. 

- Transportmechanismen. Bier is kunststof' ,,,eer een ideale 

bedel<:kingsstof'. Een ,.,ralsaanvoer werkt veel minder 

la\.,raaierig dan een tangenopschuif'mechanisme. Getracht 

moet worden de versnellingen zo klein rnogelijk te houden. 

- Veranderen van het proces naar een minder la'vaaierig type. 

IIiervan zijn in de Ii tera tuur enkele in teressan te voor

beelden te vinden, ivaaronder: 
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oK Lassen. Hen kan in verband met het lmvaai van de 

nevenbeiverkingen overgaan tot het mon teren met 

popnagels. 

'*- Ponsen. Zoveel mogelijk gebIUik maken van meervoudige 

gereedsehappen, zodat er veel minder persen nodig zijn 

en veel minder transporthandelingen l verrieht moeton 

,,·orden .. Een aanzienlijke gelllidsbesparing is het 

resu 1 taat .. 

* Kunststof' produkten. ~Jen kan overlvegen om de produkten 

te seheiden of' te vervaardigen met behulp van €len laser

straal in plaats van €len ;~aae. Resultaat: Hinder geluid, 

sneller, geen nabewerkingen nodig, goedkoper. 

~ Assemblage. Hen l<:an het geluid door pneumatische sehroeven

draaicrs geprodueeerd verdrijven door bij de montage 

'''aar mogelijk gebIUik te maken van popnagels in plaats 

van schroeven. 

III. J. Algemene on t,dkkelingen en trends. 

i\ls slot van het gedeel te algemene geluidsbestrijding €len 

opsomming van enkele ontivikkelingen en trends die men op 

di t moment kan signaleren. 

- l\Iinder geluidsbronnen. 

Hen gaa t over op andere produkten enlo f andere processen 

zodat veel laag-gemeehaniseerde bewerkingen (zij maken vaak 

het moeste lavani) komen to vervallen of' 'vorden vervangen 

door minder la,.,aaierige. 

r-Under tijd van blootstelling. 

Dit is een gevolg van automatisering van proeessen en van 

de kortere lverktijden. 

Grotere af'stand tot de bran. 

Ook hier "'"eer 8.15 gevolg van de automatisering van produktie

methoden. Verder door €len betere lay-ou t waardoor de la1"aai

makers be,vust geplaatst ,vorden en de bediening kan geschieden 

varmi teen geluidsarme kon trolekamer. 

- Geringere in tensi tei t van de bron .. 

Door optimaal te ontwerpen en te dimensioneren kan €len werk

tuig vaak veel geIUislozer gemaakt worden. Daarvoor moeten 

de inzichten in machine-akoestiek nog vergroot ,,,"orden .. 
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nOOPDSTUIC IV. GELUIDS DES TRI,JDIN G BLI PERSEN. 

Dij de bespreking van laH·aaibestrijding b:i.j. persen 

\{ordt eerst een korte beschrijving gegeven van persen. 

Daarna w'ordt de aktieve geluidsbestrijding bij 

deze person behandeld. Tens10tte komen er nog enkele op

merkingen over passieve geillidsbestrijding. 

IV.l rersetl voor de metaal venverkende indus trie. 

Een pers is in het algemeen een \,rerktuig dat de vereiste krac1Jt 

voor snijdon of' vervormen va.,. metaa1 lean leveren. Derlal vo 

koude vervonning lean de ver-vorming ook in ,.anne toostand 

plaatsvinden, men spreekt dan van smeden. Het gereedschap 

waa:tmee de be1verking plaa ts moe t vinden\vord t tussen de 

stoter of ram en de opspantafel ingespannen. De kracht 'vordt 

via de (belvegende) stoter geleverd. ~vanneer we eon onderverdeling 

willen maken in de bestaande persen dan kunnen we zo allereerst 

scheiden in mecbanische en hydraulische persen. Hechanische 

persen kan men \Voer onderverdelen in knlk & excenterpersen, 

J;:niellefboompersen en spindelpersen. In fig IV.1 (lit Iv.6) 

'7,ijn ankele plaa tjes opgenomen die deze verdelingen w'a t toe

lichten. 

[ __ 1 
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IV.2 Aktieve geluidsbestrijding bij persen. 

"!anneer ,·to bij een pers gaan luisteren kornt een grote hoe

veelheid lawaai op ons at', alles in een zeer korte tijdsduur. 

net lawaaibeeld is zeer g-ekornpliceerd, de bestrijding kan 

oak pas dan effektief' gebeuren, wanneer we dat lawaaibeeld 

kunnon. opdolen, analyseren en begrijpen. Om eon eorste ana-

lyso van hot laivaai to maken draaien lvO eerst ~;onder rna terianl, 

~!:oda:rdg de>.t boven- en onderstempel elkaar niet raken. Het 

~~eproducoerd.o gelnid leornt van de aanc1rijving, hot opzetmechanismo, 

de a:fhakschaar. nit alles in onbolaste toestand. Daama wordt 

de stompel op diepte go~told. nij de reeds oorder genoemde 

{joll,lidcm 1lOrdt het leiplaatlm...raai en andere stempele;eluiden 

G'ovoecd. Tenslotte voeren 've materiaal toe zodat het totale 

la,,,aaihocld ontstaat. Hiermee kllnnen ive eon indruk verkrijgon 

vanhet deel dat de diverse bronnen aa.n het la'vaaibeeld leveron. 

Enkelo van doze bronnen zijn: aandrijving, vlioglviel met plaat

'\York, Incl1tkoppeling, slag krukas, diepteverstelling, veordruk, 

snijders, slag leiplaat, materiaal, aanvoermechanisme, af'hak

schaar, kontaktgeluid, ontlasten van de pers 'bij breuk enz •• 

Fr 7:ullen 1111 enkele bronnen met rnaatregelen daartegen behandeld 

,\rorden. 

2nis£a~n£n_v~~_d~ £e£s~ 

Een van de grootste la1vaaibronnen bij het ponsen is het 

ontspannen van de pers wanneer de snijder b~j de brenk vrij 

door het materiaal heonschiet. De in de pers opgehoopte 

elastische energie komt met ~~n klap vrij, wat een grote 

e-eluidsproduktie tot gevolg heeft. Er is in deze richting 

a1 vrij veel onderzoek verricht wat tot interessante resultaten 

heef't geleid.(:fig IV.2 f lit IV.J) 

1-<rac-ht t 

\ 

\ S; 

figuur IV. 2 Energieverhoudingen bij normaal ponsen. 
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Dij Philips maakt men onder andere gebruik van ! geprogrammeerd 

snijde:l'. Uitgaande van het principe dat de elastische energie 

in de pars op elk momen t kleiner moet zijn daJ:l de nog voor 

he t proces l.lenodigde energie k'vam men to t de oplossing van 

hot afschuinen van de stempels. Doordat er nu een verdeling van 

de diverse snij fas9n plaa tsvind t ','ord t de ponsk:romme lager en 

brader. DiJ hat :lntekenen van de persstijf'heidslijn blijkt 

dat er nu aan dit principe voldaanrordt. (zie fig IV.3, lit 111.3) 

:figuur IV. 3 geprogrammeerd snijden. 

Er ko.n ~vorden af'geleid vo&r de ponsvertraging bij 6~n snJ;j<lor: 

IJierin is: 

h = Ponsvertraging in mm. 

K - konstante, af'hankeIijk van de gebruikte materiaalsoort 

en zijn dikte. Heestal ligt de numerieke ",·aarde hiervan 

tussen de 0.4 en de 0.7 • 
.l = Lengte (Omtrek) 1vaarover gesneden \vord t (mm.) 

s :: Plaa tdikte (mm.) 
? crt = Trekspanning van het geb~likte materiaal (N/mm;) 

R :: Persstiji'heid (N/mm.) 

sb= Indringdiepte (mm.) bij breuk. 

Er volgen nu nog enkele losse opmerkingen betreffende het 

geprocrammeerd snijden. 

- Het ideale geval is dat het snijden begint op ~~n punt van 

de 5 tempel, dan met toenemende snijkan t verder gan t, en 

tenslotte 1veer naat ~~n punt toego.nt. Hen ko.n ook bij de 

kortste zijde bee;innen en met konstante snijkant verder gaan. 

7,ie f'ig Iv.4 (lit IV.3). 

h. 



35 -

/ 
/ 

/ 

".,---
/ 2. --

r
I 

fie-uUT Iv.h Af'schuinifln van de stempels 

- De slijpl~osten moeten :",0 la.ag mogelijk gehollden 1verden door 

de eenvoud in het slijpschema te handhaven. ~Iet1 kan een 

gereodschap schuinslijpen door een blokje eronder to 

IPGcen bij hot s lijpen of door c;obrnik te makon van een 

schuinstelhare maeneet. 

- Hoervo'ldi 0e stempols kan men schuin of getrapt slijpen. Om 

tussentijdse persontlasting to voorkomen mag het verschil 

in hoogte tussen de verschillende stempels ni0t meer zijn 

dan 10;': van de plaatd:ikto bij harde on 30% V;:'1'1 de plaatdikte 

bij zachte materialen. 
I 

11:en kleine helling bij de stempels levert een betere vlakheid van 

de dop .. Di t ef:fekt gaat bij groters hel1ingen van hot 

gereedschap ,veer verloren. 

- Nen hoot't Geen problemen te veT1vachten door de zlvp.c>rtepnnts

versch~_living van de belasting op de stempel. De kntchten 

::djn nar1elijk veel kleiner G'<n:vorden (?de :fie.: IV.3) 

Ook ne norizontale ontbondenen van de ponskrachten leveren 

geen moeilijkheden op doordat het hier om ?:eer kleine hellings

hoeken ga.at. 

Een nadeel kan soms zijn dat men door de grotere benodigde slag 

een andere pers moet kiezen. 

nehalve het 'geprogrammeerd snijden' zijn er nog enkele andere 

methoden om het geproduceerde geluid bij het ontspannen van de 

pers tegen te gaan. E~n hiervan is het toepassen. van snijslag

dempers. (zie fig IV.5, lit IV.4) De dempingscilinders worden 

op voorspanning gebracht. Zij voorkomen het doorschieten van de pers 

bij brenk van het materiaal en dempen de beweging af. Het is 

dus nodig dat de stijfbeid van het hydraulische systeem groter 

is dan de stij:fheid van de pers. De meest optimale geluidsdemping 

1vOrdt verkregen wanneer de dempers zo dicht mogelijk bij de 

gereedschappen worden geplaatst • 

Op de?e manier '.rorden trillingen in het stempelhuis voorkomen. 
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Dc dempers kunnen dus het beste $$n geintegreerd systeem VOrlnen 

met het gereedschap. Om overbelasting van de pers te voorkomen 

moeten de dempers z~~r nauwkeurig ,verden afgesteld. Calami tei ten 

,,,"orden voorkomen door in het gereedschap beveiligingen in te 

bowven. Door deze maa tregelen lopen de gereedschapkos ten 

behoorlijk OPt evenals de steJJcosten. De la1vaaireduktie kan echter 

beduidend zijn. 

figuur IV • .5 
, 

-l:efwCjr\@q"'lep 

~ __ ~ __ ~----~·po~p 

Toopassen VQn snijslagdempers. 

Bij het bouHen van nieulve persen kan men de hydrauliek 

in,::etten bij de lawaaibestrijding door de persen aan te 

drijven met een servo-hydraulische aandrijving. (zie fig Iv.6, 

lit IV.4) Hierbij laat men de verplaatsing van de stoter 

een van te voren inges telde 'veg doorlopen, zoda t de on tlas ting 

sterk venninderd 1Vord:t .. Geluidsredukties tot 30 dJ3(A) zijn 

op de~e manier mogelijkl 

;!uarschijnlijk lvord t he t op di t moment ook in teressan t 

de recente onhdk,kelingen in de elektronische besturing en 

regeling toe te gaan passen op persen. Bij de produktie van 

nieulve parsen is het van belang bij het ontw'erp reeds op het 

lal,ruaiaspekt te letten en het f'rame als ~~n stij f gietstuk ui t 

te voaren, met dempend materiaal in de holtes en met dempende 

sto£',fen bekleed of' geverf'd. 
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:figuur Iv.6 

2. 

1. hydrau1ische pomp 

2. 4/3 servo-ventiel 

J .. Arbeidscilinder 

l~. \vegmeetsys teem 

3 

J. Tnvoer gewenste waa.rde 

6. Neetversterker 

Servo-ge5twlrc'le T'ers. 
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- L.e:i.plaE,;.tla.!!a~i.L 

Een hleede grote la-\vaaiproducen t is de leiplaa t. net bew'egings

patroon is in figuur IV.7 (lit IV.J) schematisch .veergegeven. 

De geproduceerde la'vaai-

Gner~ie is afuankelijk van 

stij f11eid van de botsings-

plaats, gewicht en trefsnel

heid volgens: 

met: 

E = lawaaicnorgie 

v :::: trefsnelheid 

"-
-• 
• 
• 
• 

\. . 
"t 

"-

-
~ 

• 
• 
• 
• 
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"-
"-.. i-
• " • .. • • • • 

t • 
K :::: stijfl1eid v.d. notsings- '-... • + '-... • • 

• 
• 
• 
• 

-..,..
• • plaRts 

I · · I · · 
• • 
• 

• 
• .. 
• 

r. :::: Geidcht van de leiplaat 

.\lcomeen kan men stellen '-. . --- :.: 
;';'~h> dat de lawaaienergie een 

funktie is van de hoevoel-

11.eid anergie die per tijdseen

heid omgezot moot 'varden. fig IV. 7 Schema tisch be1vo£,'ings
patroon VBn de leiplaat. 

net d070 gogovens volgen nu 3ukele mogelijkheden am het laivaai 

vaT} de leiplaat te verminderen. 

- 1'ref'snelh6id v 

])0:":0 Hardt bepaald door de slag van do pers, de slag van 

de lciplaat on de prodtlktiosnelheid. In tegenstelling tot 

het persontlastingsls.1vaai dat ona:fhankalijk is van de 

produlctiesnoHleid is het leiplaa tla\vaai hier lovadra tiscl1. 

van afhankelijk. In het algemeen ;>:al een verminclering van 

do produktiesnelheid tot een bolangrijke geluidsreduktie 

leiden. i'Iede in verband hiermea is het belangrijk de 

botsing zo laat mogelijk in de slag van de machine te 

laton plaatsvindon. De kniehefboompersen zijn in dit 

opzicht gLmstiger dan de kruk en oxcenterpersen. 

Bij gekombineerde gereedschappon moat men arvoor 7.orgen 

dat eerst de Iichtbelasto dolon (voor bijvoorbeeld buigbe

warkingen) het materiaal raken en daar-fla pas do Z1v1'1ar

holas te. (snijbewerkingen) De slag zeIt' dien t vanzel:f

sprekend zo kloin mogelijk 1vorden gehouden. 
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- S tij f'heid van de hotsing. 

'("'0:; vprl a,!.~in{~ van (le 5 tij f11.eic1 ,tan (10 l'otsi11 Gspla,~-ts 11ce oft 

00n c;eluidsred{ktie tot GevolG'. \Tank ?:ijn. er ornstj [:,0 ho

~w<:>ron to{~en het bO\vust verone] ophangen van ell"' loiplHHt 

clPrlr de?';c 1Ii..1 het st8.mpen vall dnnnore matorialon eon 

hC1verkin;ssf\lnktie hoef't. Bij hot vOr\vorken van dikkcrc 

mn teriolon k8n cii t coh tor over\vogen ,vorden. \\Tanneor Cli t 

··d.et mogC' 1 ij1~ is kan mnn dC' hots i ngsplaa tss tij fil<d d toch 

vorlagon door de rHakvlakken tussen leiplaat on onderstempol 

tf" vorkleinen on naar buiton te halon. 

- n('~\:fstroopl(raoht. 

Dt?70 is meestal te hoog on niet instelbaar. AlIt? k1oino 

veorelomonten die bij een kloinero kracht i"erkze.am 7ijn 

missen hun gunstig eff'okt. Bier behoren bijvoorbeeld on

vlakheden in de hotsingsplaat bij. Men kan dit probleem 

oplosson door de voren to vorvangen door pneuma t:ischo 

ci lin/!ers waarbi.j de kracht a:fleoshaar en instelbaar is. 

De af'remming van de leiplaa t begin t als de aI's troopkracb t 

overschreden is. 

- Trefsnelheid v verlagen door meehaniseh afremmen. 

net is mogelijk de leiplaat voor do botsing in snelheid 

te laten venninderen door toepassing van een leiplaat

vertragingsmeehanisme. Vlak voor de botsing raken enkele 

bouten de onderstempel die de he:fboom in 'tverking stellen 

met een steeds toenemende hefboomverhouding. De werking 

is in :fi guur IV. 8 (lit IV. 3) schema tiseh \"eergegeven. 

f'iguur IV.8 '.ferking van het leipln8. tvertra{~ingsmechanisme 

Bij een bestaande stamperij is het eehter vaak niet mogelijk 

om deze leiplaa tvertragers in te bou'.ven van\Vege plaa tsgebrelc. 

Er moet echter onderzocht '''orden of het ekonomisch verantwoord 



- 110 -

is de:;~e vertragingsmechanismen in het stempelhuis in te 

bouwen. Bis is dan weI dat de steltijden niet te veel 

vergroot mogen ,·rorden. 

- Sc!2.a!selG!:.l2.ide.!2.. 
Eerl andere geluidsbroll die lean overheersen is de koppeling, 

1.'aarvan de geluidsprouuktie tot 100 <In(A) kan oplopen. 

Dc veel. toccepaste draaispiekoppelinG is byzonder lawaaierig 

door de op ell~.a2.r slaande onderdelen. Daarolll is een 1.ITijvings

l;::o'ppclin~ to prefereren, die bijvoorbeeld eleJ;;:tromechanisch 

of' elektropneumatisch bedioud leani.orden. Dij ;::o'n 

l;oppeling wooten de belvO{c;endc massa's ,{eer 1::1ein f~'ehouclen 

,':ordon, ovenals de iveg die de:~e massa's af moeten leggen. 

',·.fa t botro:ft het remsys teem on tstaa t er een konflikt Hanneer 

men. la':maibestrijding hier ,viI toepassen. Om de geluidsproduktie 

te beperken is het gunstig een zo lanG mogelijke renH'ieg 

te introduceren f ter'ldjl deze uit veiligheidsover'lvogingen 

(~70\·!el voor de arbeiders als voor het gereedschap) :£:0 klein 

mogelijk moet ~:ijn. Eon oplossing is bijvoorbeeld om bvce 

remsystemen te installeren, ~~n voor normaal remmen en €len 

voor 'hard' remmeD. Doorda t de friktieolemen ten afsli.j ten 

!noeten de be1vegende onderdelen in de rem €len steeds grotorc 

"reg aflcGgen. Di t resul teert in een grotere la,,,aaiproduktie .. 

Om d i t to voorl;:omen kan men zelfins tellende remsys temen 

in stallcren. Door toepassing van mode me rna terialen voor 

de friktieelementcn heeft men geen problemen met piepgelniden .. 

Dij gehrllik van pneuma tiel.;: bij doze machineclementen moet 

bij do a:fblaas voor. geluidsdempers ge70rgd ,vorden. 

,;Qe_Imp~c!. 

Impactgelttiden ~:djn evenredig met de hoeveelheid encraie 

dio per ti.jdseenheid ,wrdt omge"':et. De trefenelheid moet 

due ~:o la8C,' mogelijk zijn, evenals de stij£'beid van de 

hotsinc~splaats. :t-len kan het geJuid dus weer beperken door 

de impact ~~o 1aa t mogelijl.;: in de slag te la ten pIa.a tsvinden 

en door gobrnikmaking van kniehef'boompersen in pIa.ats Vt1.n 

exee;> terpersen .. 

T1ij band ell plaa.h·lerl< ontstaan er vaflk trillingen in het 

materiaal die voorkomen moeten 'varden door het materi.aa.l 

vol]edig te goleiden. 

Tenslotte heoft ook de snij spleet €len niet geringe invlood, 

vooral bij het stampen van dikkere materialen. Een Grotere 

snijspleet geeft meer geluid. 
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- Qp~elffi£cha~i~m~n~ 1~n~p2r1. 

70a l!'! al cerder venneld is zijn de nevenbewerkingen vaak 

lllidruchtiger da,~1 het proces 7el:f. Indien men uiet op 

zijn hoede is kan dit ook bij het stampen het geval ?:i.jn 

Glijgoten en/of' trilgoten voor transport kunnen voor een 

behoorlijko geluidsoverlast zorgen. Ook de gerede prodllkten 

die in een s talen bakj e opgevangen 1vorden veroorzRken 01ke 

keer 14eer een geluidspiek. Vele onderdelen in deze mechanismen 

kunnen in plaats van staal oak van hout of' kunststof' ver

vaardigd ,vorden. Indien dit niet mogelijk is in verband 

met de gelvenste sterkte of' stijf'heid kan een kunststof'-

laag ui tkomst bieden. Di t geldt ook voor opzetmechanismen. 

1'angenopschuif' veroorzaakt veel la'vaai door de vele botsingen 

van belvegende onderdelen. (ink.lemmen, diverse aanslagen enz.) 

Een 'valsenaanvoer door met kuns tetof' beklede ,,;ralsen is 

veel stiller. Indien di t niet mogel:ijk is moet getracht 

'vorden de massa's grotendeels af' te remmen voor ze de aanslag 

raken. Een kunststof' laagje op de aanslagen veroorzaakt 

een verdere geluidsreduktie, waarbij men op moet letten 

dat de slijtageeigenschappen van de bekleding de positie

nau\,;rkeurigheid niet on toelaa tbaar beinvloeden. 

Wanneer band of' plaa t gebruikt \vordt voor het stamp\,;rerk moet 

iedere ongekontroleerde belveging van het materiaal worden 

vermeden. Een volledige geleiding door houten of' kunststof'f'en 

inrichtingen voldoet het beste. 

Tenslotte kunnen er vaak nog verbeteringen '''orden aangebracht 

aan het uitblaasmechanisme. Een kontinue luchtstroom uit een 

platgeslagen koperen pijpje op vijf' centimeter af'stand van 

het produkt maakt vele malen meer lmvaai dan een ui ts troom

mond met geluidsdemper zo dicht mogelijk bij het produkt ,,,aar 

aIleen maar Iucht door geblazen wordt lvanneer dat echt nodig 

is. De blaasmonddiameter moet zo klein mogelijk zijn. 

Het is beter een meergatsstraalpijp te gebruiken dan een 

eengatsstraalpijp met dezelf'de blaaskracht. 
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IV.3 Passieve bestrijding. 

Bij persen die sneller Iopen dan 100 siagen per minuu t 

is het persontlastingslaHaai vaak niet meer te bestrijden 

met ue hiervoor genoemde primaire maab'egelell. De optredende 

massakrachten zijn dan niet meer ill de hand te houden met 

de hydrnulische servosystemen. l1en moet dan vaak terug

grijpen op passieve geluidsbestrijding. EnkeJe maatregelcn 

in dit kadcr zijn: 

- Qm!!.a~t2,n.!.. 

Het is bekend dat omkasten zeer e:f:fektief' kan ~ijn. 

~arUleer de pers en de kast als ~~n integraal geheel 

,varden ui tgevoerd k.urmen de kosten aanzienlijk gedrukt 

'>'orden doordn t veel veiligheidsmaa tregelen dan kurm.en 

vcrvallen. Hen moet zeer voor.~ichtig omspringen met het 

on twerpen van openingen in €len omkns ting; een kJ €line 

opening kan het grootste deel van do verkregen geluids

Fe~lktie weer teniet doen. (zie :fig 111.3) 
~len kan di t probleem opvangen door bijvoorbeeld slui~en 

toe te passen of' gebnlik te maken van revolverpersen 

11Taarbij ~~n stapeldoorn telkens bui ten de omkesting 

komt. Een handbediende pers kan z6 ui tgevoerd 1"Torden 

dat eerst de omkasting gesloten moet Horden voordat 

de pers in "erk1ng kan ~vorden gesteld • 

.;1b~ o'!p ,1i2" _ v2,r,hi!ld2, r!::.n _ v!:;n _ 1£;1 12;n ~s"y0.2 :r:!-pl~ tl!l~. 

EnIcele voorbeelden hiervan zijn: 

j.solatie tussen machine en de vloer door de pel's 

op olastische blokken op te stellen. 

isolatie tussen de diverse machineonderdelen; hiertussen 

kan men elastische lagen aanbrengS\ Enkele onderdelen 

die hi ervoor in aanmerking komen zijn: bepla ting van 

het vlieg;del, veiligheidsvoorzieningm, ui tblaasmechanismen 

en dergelijke. 

Toepassen van dempende bekledingen en/o:f verven. 

0pvullen van holtes in het :frame met dempende materialen. 

Verhinderen van nagalm door bouw"technische maatregelen. 

(:;de fig. TV.9, lit TV.3) 
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