
 

Problematiek rond de geluidsoverlast bij Plametha B.V.

Citation for published version (APA):
Dankers, A. H. A. M. (1982). Problematiek rond de geluidsoverlast bij Plametha B.V. (TH Eindhoven. Afd.
Werktuigbouwkunde, Laboratorium voor mechanische technologie en werkplaatstechniek : WT rapporten; Vol.
WT0556). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1982

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/74237e85-6f31-4063-8bf0-733315334c03


PROBLEMATIEK ROND DE GELUIDSOVERLAST 

BIJ PLAMETHA B.V. 

Door: A.S.A.M. Dankers 

PT-Rapport nr. 0556 dec. '82 

I i-stagerapport 

uitgevoerd door: A.S.A.M. Dankers 

onder leiding van: ir. J.A.W. Sijink 



Inleiding. 

Dit is het I1-stage rapport betreffende de geluidsoverlast 
problematiek atn de grote vatenl'jn bij de firma Plametha te 
Halsteren.Het leek mij logisch om dit rapport op te zetten 
overeenkomstig de chronologie van mijn werk'tljjze,die vooraf 
ging aen het samenstellen van dit rapport. 

De indeling is ongeveer als volgt.ln hoofdstuk 1 wordt een 
korte kennismaking gegeven met de opzet va~ de produkti • 
In de volgende drie hoofdstukken '.vorden geluidsbelastingen 
cijfermatig vastgelegd en wordt een exactere bron aanduiding 
gepresenteerd.ln de laatste twee hoofdstukken worden zoveel 
mogelijk constructieve verbeteringen voorgesteld,die tot ge
luidsvermindering kunnen leiden. 

Deze voorstellen moeten meer gezien ~."orden als richting aan
duidingen dan als oplossingen,die reeds in een pasklare vorm 
zjjn gegoten.Er ,vordt bij c.lle voorstellen vanuit gegBan dat de 
produktiesnelheid niet verminderd mag l:lorden.:Sr zal b~j slechts 
een machine een voorstel voor omkasting gedaan worden.Dit is 
conform de gedachte,die er bij Plametha leeft,dat omkasten altijd 
pas de laatste stap mag zijn om tot geluidsbeperking te komen. 

Het is verstandig om eerst enkele begrippen betreffende de 
geluidsleer te introduceren en om ze wat n2der te verklaren. 
Geluid is efinieerd als een drukverand2ring in lucht,water 
of een ander medium, die ons oor kan t·laarnemen.ITet bereik V2n 
het menselijk oor loopt van 16 Hz tot 16.000 Hz. 

Het zMakste geluid dat het menselijke oor nog kan 'tlaarnemeZ is 20 miljoenste van een Pascal.(Eén atmosfeer is een kg/cm of 
1.000.000 Pascal)Het oor kan geluidsdrukken weerstaan ,die een 
miljoen maal hoger zijn.Omdat bij het uitdrukken van het geluid 
i~ Pascal grote onhandelbare getallen zullen voorkomen,is er 
voor een decibel schaal gekoz~n. 

De gehoordrempel van 20.10- Pa wordt hierbij gekozen als 
referentie druk PO.Het geluid uitgedrukt in decibel is tien 
maal de logarithme (met het grondtal 10) van de kwadratische 
verhouding tussen de gemeten en de referentie·druk.Het geluid
drukniveau verdubbelt bij een toename van 6 dB. 

Definitie van het geluidsdrukniveau L 

P 2 P 
L=10 log ( po) =20 log ( Po ) met P de gemeten geluids

druk in Pa. 

Als er nu hree geluidsbronnen zijn, die beide een bepa21d ge
luidsdrukniveau afgeven,hoe stel ik dit dan samen tot een 
waarde?Di t gebeurt door beide geluidsdrukverhoudingen bij elkaar 
op te tellen en daarna weer naar decibel om te rekenen. 
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Vb. T"lee geluidsbronnen maken ieder 80 dB.lt1at is nu de 
totale geluidsbelasting? 

Deze 80 dB moet eerst naar de geluidsdrukverhouding worden 
omgerekend: 

4 
= 10 =10000 

Nu moeten de beide geluidsdrukverhoudingen bij elka2r opgeteld 
worden: 10000+10000=20000. 
Het geluidsdrukniveau in dB kan nu berekend vlorden: 

_~=ê2_!~~iê22222=ê§_~~! _____ _ 
NB.dit is in overeenstemming met de eerder gemaakte opmerking 

Over verdubbeling van de geluidsdruk. 
Alhoewel we kunnen vlaarnemen tussen 16 Hz en 16 yJIz, bljjkt de 

gevoeligheid van het mensel;jk gehoor in een frebrentie gebied 
van 1000 tot 6000 Hz het gevoeligst te zijn.De afhankeliikheid 
van de frekwentie voor de waarneming van de geluidssterkte door 
het mensel\jke oor kan beschreven worden door middel van iso
fonen.In praktijk werkt men met elektronische filterschakelingen, 
die deze gevoeligheidsvariatie zeer goed benaderen.Er zijn vier 
van zulke,internationaal genorm~liseerde,waarderingsfilters.Vaar 
het meeste mee gewerkt 1tlordt is het A-filter,dat lijnen benadert 
van geljjke luidheid bij lage geluiddrukniveaus.Ook hier is gemeten 
met een A-filter.De gemeten geluidsdruk wordt gegeven in dBCA). 

Daar vaak het geluidniveau sterk wieselt en men toch de geluids
belasting in een getal ... ril vastleggen, is het Leq1.;ivalent niveau 
ingevoerd.Dit is het continu geluidsniveau in dB(A),dat over de 
beschouwde periOde dezelfde A-gewaardeerde energie inhoud heeft 
als het totaal van de wisselende,in werkelijkheid voorgekomen, 
niveaus. 

Bij'iedere meting zjjn tevens de optredende geluidspieken ver
meld.Juist deze hoge pieken zijn zeer schadel'ik voor het mens 
gehoor.Algemeen wordt aanvaard dat geluid boven de 80 dBCA) een 
kans geeft op gehoorbeschadiging.ISO norm 1999 geeft hierover 
meer informatie. 
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Hoofdstuk 1: Korte beschrijving ;ran het produktie nroces 
en lay-out van de vatenlijn. 

De beschrijving kan het beste geschieden aan de hand van de 
bijgevoegde plattegrond,waaro~ de lay-out van de vatenlijn ge
tekend staat.(Plametha tekening nummer 0-2129-A,blz.5) 

Nr.607B is een plaatvoeder voor drumweIder 607A.Op een pal
let liggen 150 platen,die een vaar een door de plaatvoeder 
607B afgestapeld worden en op een tafel worden geworpen.Ver
volgens geeft een pneumatische cilinder de plaat een verplaat-· 
sing richting drumYlelder en volgt invoer in de drumweIder 607A. 

Hier wordt de pla2t eerst rondgezet tot een koker,vervolgens 
doorgezet in een zgn. zetbaar en tenslotte wo~dt de overlappings
naad van de koker gerollast.De koker wordt verder getransporteerd 
door 2 v-snaren. Vervolgens rollen de kokers naar een eerste dui
kelaar toe.Op de tekening heeft deze duikelaar geen nummer ge
kregen. 

De kokers worden van een horizontale positie gezet in een ver
tikale positie. Via een kort stukje kettingtransport komt de ko
ker op een rubberen transportband,die de kokers met een snel
heid van 20 m/min omhoog brengt.Daarna gaan de kokers een zgn. 
z1,o1a2rtekrach tbufferbaan 621 in.De kokers gaan over transport
rollen omlaag tot ze tegen andere stilsta~nde kokers op botsen. 
Deze bufferbaan is nodig om korte stilstanden van de drumweIder 
en om het \..risselen van een pallet bij de plaatvoeder op te kun
nen vangen.De capaciteit van de bufferbaan bedraagt ongeveer 
50 kokers. 

Na de bufferbaan worden de l<::okers vleer van een vertikale posi
tie teruggeplaatst in een horizontale positie.Dit gebeurt door 
duikelaar 630.De koker wordt weggestoten van de duikelaar af en 
rolt dan via een kort stukje geleidingsbaan op een transport
ketting. 

De eerste bewerking,die nu plaats vindt,is het omkralen Van 
de randen van de koker.Dit wordt gedaan door kraalpers 269.Dear
naast staat een omkaste hydraulische unit,die de benodigde olie
druk levert voor het kra8lproces. 

Op ribbenpers 270 worden 2 verstevigingsribben in het vat ge
perst.Ook hierna'1st staat een hydraulische unit,die echter niet 
omkast is en die de benodigde oliedruk aan de ribbenpers levert. 

De volgende bewerking,die niet voor ieder soort uitvoering van 
vat wordt toegepast,is het aanbrengen van 3 sierranden aan boven 
en onderz~de-van het vat.De machine,die dit uitvoert,is een sier
randpers 272. 

De laatste bewerking is het felsen van bodem en deksel aan het 
vat.Dit kan gebeuren op dubbelfelsmachine 756.Hier worden bodem 
en deksel gelijktijdig aangefelsd.De opzet van bodem en deksel aan 
het vat gebeurt met. de hand • 

. De andere mogel~kheid om bodem en deksel aan te felsen is met 
behulp van dekselfelsmachine 273 en bodemfelsmachine 274.Het na
deel is nu echter dat niet de kolommen van de felsmachines,net 
als bij de dubbelfelsmachine,naar het vat toe komen,maar dat het 
vat over de transportketting zijwaards verschoven moet Horden.Daar 



dit b~ vaten met sierranden problemen zou kunnen geven,wordt er 
tussen de dubbelfelsmachine en de dekselfelsmachine op een andere 
transportketting ovargegaan,waarbij dit zijwaards verplaatsen min
der problemen geeft. 

Na de laatste felsbewerking komen de vaten bij de duikela~r 278. 
De vaten rollen van de transportketting af en worden door een 
duikelaer weer in een vertikale positie geplaatst.De vaten gaan 
over een stuk rollenbaan en worden vervolgens aan haken gehangen 
en na~r de verfspuiter~ vervoerd. 

Twee machines namelijk twee V",jfvoudige ribbenpersen (265 en 271) 
worden momenteel niet gebruikt.Bovendien staat a0n het begin van 
de transportketting een inoliemachine,zonder nummer,die nu ook 
niet meer gebruikt wordt. 

De afmetingen van het uitgangsmateriaal zijn verschillend.Er 
worden drie verschillende plaatbreedtes verwerkt.Dit zijn 910, 
970 en 1004 mm.Ook worden er-verschillende plaatdiktes verwerkt 
varierend van 0,6 tot 1,4 mm. 

aok vlorden er vaten gema0kt,die voorzien z~jn van een inwendige 
coating.Deze vaten komen met omgezette randen,verstevigingsrib
ben en inwendige coating nogmaals over de bufferbaan om een bodem 
en een deksel aangefelst te krijgen. 

Zoals 'uit de plattegrond blijkt is de beschikbare ruimte slechts 
beperkt.Vooral bij de drumweIder en de bufferbaan laat de beschik
bare ruimte niet veel verandering van de opstelling toe. 
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Hoofdstuk 2:Geluidsmeting aan 2 vaten. 

Om-een indruk te verkrijgen van het verschil in geluidsprodul\.
tie tussen eengerollastekoker (vat 1) en een vat met omge .. 
kraalde randen en met 2 verstevigingsribben (vat 2) zijn aan 
deze vaten geluidsmetingen verricht.Om de opstelling voor de 
meting zo goed moge~~ met de werkelijkheid te laten overeen
komsn zijn de vaten op een nagebouwd stuk rollenbaan opgesteld. 

Dit onderzoek kan opgesplitst worden in 2 soorten metingen. Ten 
eerste zijn er geluidsmetingen gedaan. Boven het vat wordt er 
een microfoon geplaatst,welke het geluid registreert dat het 
vat produceert (output) na te zijn aangestoten met een hamer. 
Het pulssignaal (input),gegeven met de hamer,wordt ook geregi
streerd.Beide signalen worden via een ladingsversterker toege
voerd aan een fourier-analyser (HP-5423A).Het geluid wordt ge
meten in Pascal en de klap van de hamer in Newton. 
B~ de tweede soort meting is op het vat een versnellingsop

nemer geplaatst,welke het output signaal levert, dat veroorzaakt 
is door aanstoting van het va~'met een hamer (input).De ver
snelling wordt gemeten in mis • 

Deze fourier-analyser zet de toegevoerde signalen (input en 
output) via een fourier transformatie om van het ~ddomein 
naar het frekwentie domein. Beide toegevoerde signalen worden 
op elkaar gedeeld (output/input).Dit levert de overdrachts-
of transferfunktie op.B~ pieken uit de afgeleverde grafiek zijn 
dus de gevoelige aanstoot frekwenties af te lezen. 

In het geval van de geluidsmetingen staat horizontaal de fre
kwentie uit en vertikaal staat uit het aantal Pascal (Pa) per 
Newton (N). 

Het versnellingssignaal wordt 1 maal ge!ntegreerd.Dit geeft 
de snelheid in misteen grootheid welke evenredig is met de 
geluidsbelasting. In het geval van de meting met de versnellings
opnemer staat in de overdrachtsgrafiek horizontaal de frekwentie 
uit en vertikaal het aantal mis per ffewton. 

Er zijn op enkele punten,bij beide kokers op dezelfde plaats 
metingen verricht.Na een aantal oriënterende metingen bleek 

het voor het geluid interessante frekwentiegebied te lig
gen tussen 1800Hz en 3400 Hz.De metingen zelf zijn verrioht in. 
2 frekwentie gebieden en gemiddeld over 5 maal aanstoten met de 
hamer.De metingen met de versnellingsopnemer zijn gedaan om te 
~~en of hierb~ optredende pieken overeenkomen met pieken. die 
optreden bij de geluidsmetingen. Uit de bijgevoegde figuren blijkt 
dit niet overal het geval te zijn. 

Uit de vergelijkingen b~ de geluidsmetingBn kan worden gecon
cludeerd dat de pieken die bij vat 2 optreden hoger zijn dan bij 
vat 1.(zie fig.2 en fig.4) 
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TRANS Rf: 57 fA: 5 EXPAND 
i4.000 __ --------------------------------------------~ m 

-1 ms 
"1r 
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0.0 
1.8000 I< HZ 3.4000 I< 

Fig.1 Vat 1,aangestoten op punt 15.Versnellingsopnemer zit 
op punt 15. 

TRANS Rf: 53 IA: 5 EX PAND 
200.00~ __ ----________ --______________ ----------------

I< 

Pa 
N 

MAG 

0.0 
1.8000 K HZ 3.4000 I< 

Fig.2 Vat 1,aangestoten op punt 15.Microfoon boven het vat. 
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TRANS RI: 6 IA: 5 EXPANO 
14.000 ....,--____ ~----------------____. 

m 
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-r 
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1.8000 K HZ 

Fig.3 Vat 2,aangestoten op punt 15.Versnellingsopnemer zit 
op punt 15. 

TRANS Rf: 49 fA: 5 EXPANO 

3.4000 K 

20~00-r ___ - ___________________ ~ _____ ~ 
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N 

MAG 

0.0 
1.8000 K 

Fig. L! Vat 2,aangestoten op punt 15.Microfoon boven het vat. 
HZ 3.4000 K 
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Bij een meting op de bufferbaan waar vaten,voorzien van een in
wendige coating,over rolden bedroeg de Leq60 belasting 92 dB(A). 
Deze gecoate vaten zijn reeds voorzien van verstevigingsribben en 
van omgekraalde randen. De geluidsp1eken die optraden bij botsingen 
van deze vaten bedroegen 125 dB(A).Het feit dat de hier gevonden 
geluidspieken hoger zijn dan voor kokers van het type vat 1 is in 
overeenstemming met de conclusie uit de figuren 2 en 4.Bovendien 
is het zo dat de inwendig gecoate vaten een extra demping hebben 
door hun coating.Ongecoate vaten (type vat 2) zullen waarschijnlijk 
een nog hogere piek geven.Het heeft dus geen zin om de bufferlijn 
te plaatsen na de kraal- en ribbenpers. 

Het frekwentiegebied waar de vaten gevoelig zijn voor aanstoten 
komt overeen met het gebied waar het mense~~e gehoor ook gevoe
lig is.Uit dit oogpunt is het dus verstandig om vooral tijdens 
transport en tijdens bewerkingen omzichtiger met het vat om te 
gaan. 

···-1 

Fig.4a Schematische voorstelling van het vat.Punt 15 is 
hierop ook aangegeven. 



Hoofdstuk 3:Geluidsmeting tijdens werktijd en 
per ~achine na werkt~d. 

Om een indruk te kr~gen van welke machine of trans~ort 
inrichting veel la'Lvaai ma8kt en t'laar dus lawaai bronnen 
zitten, zijn in eerste instantie tijdens produktie van de 
vatenlijn geluidsmetingen geda8n.Om echter een juiste in
druk te krj.jgen van wat een machine apart b~idra'.· moet 
er gemeten worden bij produktie van deze machine ter\·Tijl de 
rest van de lijn stilstaat. 

De metingen zijn uitgevoerd met een integrerende geluids
nivee.umeter van het merk Erüel & Kjaer type 2225.Deze meter 
geeft een uitlezing van het geluidsniveau in dBC ).Deze 
meter heeft de mogeljjkheid om het geluidsniveau over een 
minuut te middelen.Bij de huidige produktie capaciteit van 
600 vaten per uur betekent dit dat er over 10 bewerkingen 
of transportbevlegingen gemiddeld kan ,vorden. Op deze wijze 
wordt een eerlijker beeld van de geluidsbelasting verkregen. 
Deze wijze van meten heet Leq60 methode. 

Bovendien heeft deze geluidsniveaumeter een mogelijkheid 
om optredende maximale piekwa0rdes vast te houden. Juist 
deze piekwaardes -zijn een maat voor de mogel'ikheid van ge
hoorbeschadiging.Bij iedere machine is de grootste piek 
gemeten.Deze geluidspiek zal in het vervolg aangeduid 
t10rden met Lpk. 

De metingen zijn verricht in overeenstemming met de ISO 
normen 1996,1999,2204 en 3746.De afstand tussen machine 
en geluidsopnemer bedraagt steeds-ongeveer 1 meter en de 
hoogte ongeveer 1,2 tot 1,5 meter.Er is met een gestrekte 
arm gemeten, zodat de \vaarnemer zo min mogel'jk als reflec-
tie wand heeft kunnen dienen. . 

De meetplaatsen en de richtingen waarin gemeten is staan 
aangegeven op de bijgevoegde plattegrond.Tijdens produktie 
en na werktijd zijn dezelfde meetplaatsen aangehouden.Alleen 
was het onmogelijk om na werkt~jd de plaa tvoeder/afstapelaar 
apart gedurende 1 minuut te laten draaien.Dit kan alleen 
semen met de drumweIder. 

Positie nummer Leq60 in dBCA) Leq in dECA) 

Fig.5 

tijdens prod. door de Hit. 

1 97,0 ---
2 101,5 100 
3 98,5 ---
4 97,0 97 
5 96,0 ---
6 93,0 96 
7 87,5 ---
8 93,5 ---
9 92,5 100 

10 95,0 98 
11 95,5 ---
12 96,0 ---
13 93,5 101 
14 91,0 97 
15 93,0 97 

De gemeten equivalente geluidsbelésting tjjdens 
produktie.Daarnaast staan ter vergel'iking de 
meetgegevens van de Wit. eNE dit is over een 
langere tijd gemeten) 
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De metingen tijdens produktie zijn zoveel moge~~ gedaan 
bij dezelfde plaatdikte van 1 mm.Dit is een gemiddelde waarde 
voor de plaatdikte.Over de metingen van het akoustische 
adviesbureau de Wit is hierover niets bekend.Alleen bij de drum
weldar staat 1 mm plaatdikte vermeld. 

Het blijkt dat de verschillen in metingen nogal uiteen 
lopen.Dit is een bevestiging van de veronderstelling dat 
er beter gemeten kan worden per machine bij volledige stil- . 
stand van alle andere machines. 

De verwerkte plaatdikte bij deze metingen bedraagt 0.8 mm. 
Dit is om de practische reden gedaan dat er 's morgens met 
deze plaatdikte begonnen moest worden en er zodoende niets 
meer versteld hoefde te worden aan de machines. 

Positie nummer Leq60 in dB(A) Lpk in dB(A) 

1 --- 116 
2 101 121 
3 91,5 117 
4 93,5 111 
5 95,5 117 
6 82,5 111 
7 85 108 
8 91,5 108 
9 87" 110 

10 90,5 118 
11 94 112 
12 95 112 
13 91,5 115 
14 87,5 110 
15 91 112 

Fig.6 Meting per machine apart,zowel equivalente 
geluidsbelasting als piek waarde. 

Opmerking over posities 7 en 8.7 is een omkaste hydraulische 
unit,terw.b~ 8 niet omkast is.Beide hydraulische units hebben 
een verschillende werkdruk en de gemeten Leq60 waardes mogen 
dus niet gebruikt worden om een uitspraak te doen over het 
verschil tussen het wel of niet omkast zijn van een hydraulische 
unit. Vandaar dan ook dat de omkaste hydraulische unit gemeten 
is-met een scherm eraf zodat het effeet van de omkasting weg 
is.De meting is verricht op dezelfde waarnemerspositie met de 
machine onbelast draaiend. Zonder scherm bedroeg de geluids
produktie 88 dB(A) en met omkasting was dit 85 dB(A).Een ver
schil dus van 3 dB(A). 

13 en 14 zijn beide enkelfelsmachines waar de bodem en deksel 
aan het vat gefelst worden. Tel ik deze 2 geluidsniveaus op dam 
krijg ik een geluidsbelasting van: 

91,5 dB(A) ~ =37584 
pO 

87,5 dB(A) P =23714 
o + 

61298 ofwel een geluidsbelasting 
van 95,7 dB(A). 

Dit komt overeen in orde grootte met het niveau van de dub
belfelsmachine. 

Er zijn nog enkele andere geluidsmetingen gedaan,maar deze 
zullen gepresenteerd worden waar ze relevanter zijn. 
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Hoofdstuk 4:Nadere a~nduiding en omschrijving 
geluidsbronnen. 

Puntsgewijs worden nu alle machines en transport instal
laties behandeld.De belangrijkste geluidsbronnen zullen nu 
worden aangeduid.Vaak is de oplossing voor de hand liggend 
als een bron eenmaal bekend is.Deze verbeteringsvoorstel
len zullen pas in een volgend hoofdstuk weer per machine 
of transportinstallatie gegeven worden. 

Plaatvoeder 6073. 
De plaat wordt door persluchtcilinders met zuignappen 

opgepakt en door gedreven rollen doorgevoerd. Als de plaat 
deze rollen door is valt de plaat vrij-over een hoogte van 
ongeveer 20 cm op een kogelbaan tafel.Deze valhoogte ver
oorz~akt de grootste bron en geeft een piek van 116 dECA). 
Daarna wordt de pla:?t met een persluchtcilinder 'v'leggesto
ten richting drunl\velder.Ook deze stoot veroorzaekt een la-
waaibron. ' 

DrumweIder 607A. 
Hier zijn drie hoofdgeluidsbronnen te onderscheiden.Deze 

z'-in' 
~a)Het rollen van de koker.Hier zijn ook weer drie pieken 

te onderscheiden.Namelijk het inlopen van de plaat,het 
lopen van het begin van de plaat tegen de eindasnloop 
en het uitlopen van het einde van de plant uit de rol
len. 

b)Het doorzetten van de koker door de zetbaar.Twee aan
slagpennen,beide op een and0re ketting,duwen de koker 
voort.Dit doorzetten veroorzaakt een piek van 121 dB(A). 
De ketting start direkt op de volle snel~eid en de 
pennen klappen hiermee ook tegen de koker aan. NB. 120 
dBCld is de pljngrcns voor het mensel'ike gehoor. 

c)Het rollassen zelf en dan met n~me het geluid dat af
komstig is van de lastr2fo. 

Een vierde lawaaibron is pas te horen als de machine on-
belast draait.Dit is de afzuiging,die boven het las el-
te hangt. 

De ergste bron is echter het rneta~l-metaal contact van 
koker en zetbasr tijdens het doorzetten.Niet alleen de door
zetsnelheid is hierbij belangrijk maar ook de aandrukkracht, 
die de naad van de koker op de zetbaar uitoefent.Dit heeft 
te maken met de vorm vlaarin de koker gerold is en ga8t 
staan als de koker uit de zetbaar gehaald is.Ter verduide
l~jking figuur 7. 

Fig. 7 nogel~jke vormen 1:la':rin de koker kan ga"n staan als 
deze uit de zetbaar geha~ld is. 
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Koker A staat te ver open.Deze heeft een te grote zijde
lingse aandrukkracht nOdig.Koker B heeft een goede vorm. 
Deze heeft weinig aandrukking nodig.Koker C geeft een te 
grote druk op de zetbaar.Hét gevolg is extra slijtage en 
lawaai. 

Ein koker met plaatdikte 1 mm is uit de zetbaar gehaald. 
Ret bleek dat deze de vorm had van koker C.Ret probleem 
is echter dat bij de grootste plaatdikte waarschijnlijk voor 
wat betreft het zetten de overlapping minder zal zijn.Verder 
zijn ook de materiaal eigenschappen niet oonstant,zodat de 
rollen van de drumwelder afgesteld staan voor het ongunstig
ste geval. 

Duikelaar (zonder nummer). 
Na de drumwelder komen de kokers aanrollen over een lengte 

van ongeveer 2 meter.De oonstruotie,die de kokers moet op
vangen alvorens de kokers recht gezet worden,is vrij slap 
en trillingen kunnen door het gehele frame worden voortge
plant.Dit blijkt ook wel uit een gescheurde lasnaad en af
gebroken fundatiebouten. 

Als een koker komt aan rollen klapt deze eerst tegen 
een houten plaat aan.Het gehele frame wordt in trilling 
gebracht,inclusief het ondersteuningsvlak waarop de ko
ker komt te rusten,voordat de duikelaar de koker rechtop 
zet.De eerste klap geeft een piek van 117 dB(A).Als de 
koker op het ondersteuningsvlak terecht komt wordt deze 
door het reeds bewegende (tillende) ondersteuningsvlak 
nogmaals aangestoten • . 

, ___ -0 

a d 

b 

e 

Fig.8 Opvang koker bij duikelaar. 

Bufferbaan 621. 

a:houten plaat 
b:frame 
c:koker 
d:ondersteunings

vlak 
e:duikelaar 

De twee soorten geluidsbronnen op de bufferbaan worden 
veroorzaakt door de kOkers,die door de rollen steeds weer 
aangestoten worden en door botsingen,die de kokers maken. 

Ret blb~t dat de randen van de kokers niet precies aan
sluiten,maar dat er een hoogte verschil is.Bovendien is er 
ook een uitstulping vande lasnaad.(De koker wordt net zO ge
kanteld dat de grootste uitstulping onder zit)Samen met 
de ecentriciteit van de rollen is dit de oorzaak dat de 
kokers bij het overrollen van iedere rol~er opnieuw aan
gestoten worden. 



lasnaad 

, 
I 02 (r', ti' 

Fig.9 Hoogte verschil randen en uitstulpen van de 
lasnaad.Dit hoogte verschil is bij alle kokers 
zo dat de rechterzijde iets hoger zit dan de 
linker.(Koker rechtop staand op bufferbaan) 

Als er ooit een koker blijft stilstaan, blijft deze al tjjd 
met de lasnaad achter een rol steken.Bij iedere rol moet 
de koker weer een stukje opgetild worden.~it feit zorgt 
er echter voor dat de koker steeds weer een stukje afge
remd wordt.De snelheid van de koker is dan ook nagenoeg 
constant over de rollenbaan. 

Uit enkele tests blijkt dat er geen groot sn(~lheidsver
schil is tussen koke~die met een beginsnelheid van de 
transportband starten en kokers,die uit stilstand moeten 
beginnen.Alleen als er kort na elkaar kokers gasn zal de 
laatste koker een hogere snelheid bereiken,omdat de rollen 
dan nog volop draaien. 

Vooral kokers met een grotere plaatdikte (1,2 mm) blij
ven eerder steken achter rollen.Hierui t blijkt dat de hel
ling Van de bufferba2n zeker niet verminderd kan worden. 
Ook toepassing van remstrips lijkt niet zo zinvol. 

Doordat de kokers niet kunnen versnellen, blS,iven de bots
snelheden nog beperkt.Botsingen op de bufferba~n geven 
een piek Van 111 dB(A).De situatie op de bufferbaen,waar
bij de geluidsproduktie het minste is, is als de baan bij-
na geheel volstaat.De nieu\'! aankomende kokers hoeven 
over een kort te stuk te rollen,zodat de afgelegde weg 
kort is en de botssnelheid nog gering is .Da'-rna schui
ven de kokers slechts een pla,ts op als er een koker 
wordt afgenomen. 

Duikelaar 630 en o~vang op transportket~ing. 
De koker wordt nu van eert vertikale positie omgezet 

in een horizontale positie.Tijdens het roteren van de 
dufkelapr schuift de koker met de scherpe ré'.nd over de 
armen van de duikelaar.)it veroorzankt een schurend en 
piepend geluid met een piek van 117 d3(A). 

Als de koker horizontanl ligt wordt deze weggestoten 
en rolt over een met rubber beklede leidbaan.De opvang 
van de koker op de transportketting is slecht. Ondanks 
opvangende,met rubber beklede,armen botst de koker toch 
tegen een reeds aanwezige koker. 

Fig.10 Opvang kokers op 

a:leidbaan 
b:opvangarm 
c:perslucht-

cilinder 

transportkettiuG. 
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Het blijkt dat zo~vel draaipunten als de cilinder zelf vcr
sleten-z~n en zodoende de klap van de koker niet kunnen op
vangen.Het gevolg is dat de koker doorschiet en tegen een 
volgende slappe koker botst.Dit geeft een piek van 116 dB(A). 

Kraalpers 269. 
De kraalpers veroorzaakt een leq60 van 82,5 dB(A).Dit 

binnen de eis van 85 dB(A) en behoeft ~ls zOdaniB geen aan
dacht.De piek van 111 dB(A)wordt veroorzaakt door het in
lopen van de tellers in het vat. 

Hydraulische units. 
Een hydraulische unit is omkast.Hiermee is een geluidsre

ductie van 3 dBCA) gerealiseerd.Beide units hebben een ax
iale knie plunj erpomp. ':,faarschijnl'jk is di t de groots te ver
oorzaker van lawaai. 

Om echt een goed beeld te kr~gen is een frequentie meting 
noodzakelijk. Zodoende kan een beeld verkregen ,-lorden vs.n voor-
komende frequenties of frequent eden.Hoe hoger de voor-
komende frequenties z~n,hoe simpeler het is om tG omkasten. 
Komen er maar een of enkele frequenties voor dan is wellicht 
een constructieve verandering genoeg om de geluidsproduktie 
te verminderen. 

De niet omkaste unit maakt teveel l~waai.De omkaste unit 
zit mnar net apn de grens van 85 dBCA). 

Ribbenpera 270. 
De geluidspiek,die optreedt bij het intreden van de stempels 

in het vat,bedraagt 110 dB(A).Het vat ligt te la~g en wordt 
nu door de stempels opgetild.De stempels moeten in een korte 
tijd een relatief grote weg afleggen.Dit betekent dat-vrD gro
te massas telkens versneld en afgeremd moeten wOrden.Het einde 
van de slag \vordt opgevangen door rubber doppen. Vooral de terug 
gaande slag \'1ordt slecht opgevangen.Het is duideli,jk dat de 
rubbera?nslagdoDpen de hoge prOduktiesnelheid niet meer kun
nen verwerken. Bovendien dragen de steeds optredende schokken 
ook b~ tot een snellere sl~tage van de pers. 

Het persen van de twee ribben in het vat m3akt op zich niet 
veel lawaai. 

~~a ~ 
I - I i---. ~ I ,-.. 

m t2i 
, c 

Fig.11 Aanslagen van ribbenpers. 

a>stempel met 4 . , 
segm 

b:rubb 
dopp 

~'J::"-

der 

enten 
eraanslag
en 
luchtcilin-
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Sierrandpers 272. 
Het bewegingspatroon van de sierrandpers is als volgt: 

1)het vat komt voor te liggen, 
2)het vat wordt opgetild door (versleten)nylon rolletjes, 
3)teller,die het vat moet aandrukken en positioneren en 

binnenrolgaan bjjna gelijktijdig na2_r voren.Nokrol voor 
bui tenrel .át draaien, 

4)buitenrollen gaan omlaag, 
5)het vat roteert puur op aandrukkracht en rotatie van de 

buitenrol, 
6)buitenrollen lossen weer,kunnen nokvorm niet geheel vol

gen en staan na te trillen. 
7)binnenrollen en tellers gaan terug naar eindpositie, 
3)vat zakt weer en gaat verder. 

b 

M-il---- c _--~~9!::-::? 

Fig.12 Teller met binnenrol. 

a 

a:teller 
b:binnenrol 
c:geleidingsrol 

Cilinder B loopt eerder uit dan cilinder A .Hierdoor\'lOrdt de 
teller tegen de binnenrel aangedrukt.Bovendien loopt de teller 
vrij hard tegen het vat aan.Dit geldt ook voor de teruggaende be
wegingen,welke onvoldoende worden afgeremd.De cilinders À en B 
worden door rubber doppen afgeremd,zoals bij de ribbenpers. 

Bovendien loopt de ketting,die de buitenrollen aandrijft,ook 
over het vat.Dit veroorzaakt niet alleen lawaai,maar beschadigd 
het vat ook nog. 

Dubbelfelsmachine 756. 

Het opzetten van een deksel aan een vat kan al een geluids
piek geven van 115 dB(A).Dit is een geluidsniveeu dat de ope
rator gedeeltelijk zelf in de h'~nd heeft. 

Het een spindel vlordt de uiterste stand van de hlee kolom
men ingesteld.De kolommen met tellers en felsrollen maken tel
kens een vaste slag om het vat met boden en deksel aan te druk
ken. 

De volgende bewegingen worden achtereenvolgens uitgevoerd: 
1)vat komt voor te liggen en wordt opgetild, 
2)kolommen komen nasr binnen en tellers drukken het vat wst, 
3)vat gaat rond draaien,(dit a~nlopen ma?kt veel lawa2i), 
L~)êerst wordt de fels voorgerold en vervolgens nagerold met een 

. vlakke rol. Iedere keer als deze rol over de lasnaad komt 
(dubbel materiaal) geeft dit een bonkend geluid. 

5)het vat wordt afgeremd en neergelaten. Dit afremmen maakt ook 
'-Jeer lawaai. 

6)het vat gaat een plaats verder. 
De felsrollen worden door nokken a~ngedreven.Deze geven de 

felsrollen ean voorgeschreven verplaatsing. Ook door oneffen
heden zal gewoon doorgedrukt worden. 

De electromotor,die de tellers a'mdr:ift,maakt een konstant 
toerental.Tussen electromotar en tellers zit een hydraulische 
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koppeling/rem combinatie.Hierdoor kunnen de tellers steeds 
snel a~nlopen en afremmen.De hydraulische unit bestast ver
der uit een oliekoeler,pomp en buffervat.Op ecn tweetal 
punten z:jn aan de machine,onbelast draaiend,geluidsmetingen 

verricht. . CJ5 Leq60=84,5 dB(A) 1 a:kolom 
...... _ b :rem/koppeling 

c:buffer en pomp 
d:oliekoaler 

e e:electromotor 

Fig.13 f':eetposi ties aan dubbelfelsmachine, onbelast 
draaiend. 

Uit meetpositie 1 kan geconcludeerd worden dat de hydrau-
lische koppeling/rem inderdaad een belangrijke geluidsbron is. 
Uit positie 2 blijkt'dat vooral de oliekoeler extra geluid 
stast te maken. 

Door de gemeten waarde te nemen van positie 2 en deze af 
te trekken van de waarde gemeten tijdens produktie van de ma
chine,kan een idee worden verkregen van de hoeveelheid lawaai, 
die het felsproces op zich maakt. 

95 dBCA) -:) 

87 dB(A) ~ 

P 
Po = 

p 
1'=56234 

o 
P 
p=22387 

o 
33847 ofwel het geluidsniveau 

bedraagt 90,6 dBCA). 
Conclusie is dat het felsproces een minstens net zo grote 

lawaaibron is als de machine zelf.Opmerking:de machine maakt 
onbelast minder lawa2i dan belast draaiend. 

Overgang van kettingsysteem. 

Na de dubbelfelsm~chine wordt overgega~n op een anderketting
systeem.ln plaats v~n 4 steunrolletjes per vat heeft de ketting 
2 staven,die een vat moeten ondersteunen.Van de eerste ketting 
rolt het vat over een iets sC~lUin oplopende stalen plaat en bonkt 
dan op de bleede ketting. Vaak treedt hi,,,rbij besc'1.adiging Van het 
vat op. 

Veelvuldig komt het voor dat op de plaat een vat ligt.Het vol
gende vat duwt dit vat dan weg en dit vat bonkt da~ OD de ketting. 
De plaat moet iets omhoog lopen omdat anders de staven van de 
tweede ketting er niet onderdoor kunnen draRien.Het is duidel~k 
dat deze overgang veel lawani maakt. 
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Dekselfelsmachine 273 en bodemfelsmachine 274. 
Beide machines zjjn qua constructie geheel identiek.De frames 

bestaan uit een ltTand van ongeveer 3 cm dik gietijzer.Om een 
betere bereikbaarheid te verkrijgen zjjn met sn~jbranders grote 
stukken uit de lt/and gesneden.Hier zijn stalen afschermplat:,m 
voor in de plaats gekomen. Op twee plaatsen bij deze machines 
ontbreken deze platen of worden er nooit meer o?gezet. 

Felsrollen en tellers worden mbv. pneumatische cilinders 
bewogen.Het afbl~zen van ventielen maakt lawaai.Het inpr~pen van 
de tellers en het narollen van de fels maakt hier het ~e;~te 
la\1aai. 

De ondersta!Cnde figuur laat de aandri,iving Van de teller zien. 
Je andere teller,die het vat anndrukt,draait vrij mee. 

f 
a b c 

a:teller 
b:kettingoverbrenging 

C3 voudig) 
c: tand't"ielk~;st 
d:kopp./rem combinatie 
e: v-sna:::r reduktie 
f:electromotor 

Fig.14 Principe schets van a~ndr~ving teller. 

Bij plotseling stoppen van de koppeling/rem,is er een klap van 
de drievoudige ketting te horen.Tandwielkast,ketting,vat en 
tellers moeten telkens worden versneld en afgeremd.Beter zou 
het zijn geweest als de koppeling tussen teller en katting 
gepla~tst zat.Bij afremmen van het vat zou de ketting niet meer 
slaan.Bovendien is er nu minder kans op asbreuk,l,·Ts.t ecn enkele 
keer nog vleI eens voorkomt. . 

Op vele placotsen b~j deze machines ontbraken de geluiddempers 
op de afbl~asopeningen van de ventielen. 

Ook bij deze machine is'een geluidsmeting ti ter~jl de 
machine onbelast dra?ide.De geluidsproduktie bedroeg dBCA). 
Ook nu kan voor beide machines de hoeveelheid lawaai berekend 
worden,die het felsproces alleen veroorzaakt. 

Bij de dekselfelsmachine is dit 87,9 dBCA) en bij de bodem
felsmachine is dit 30,9 dB(A).1:lorden deze beide getallen nu 
aamen genomen dsn levert dit 91 dB(A).Dit komt overeen met 
w:::.t het felsproces op de dubb·~lfel.sm·chine a?n law13e.i veroor
zaakt. 

Duikelaar 278. 
Dit duikelanparaat maakt een heen en weer ga~nde beweging en 

wordt gedreven mbv. een pneumatisc'le cilinder.Het vat rolt met 
zijn r~nden op de duikela~r.(Zie doorgesleten tuinslang,die op 
duikelaar zit)Ret vat botst tegen een a~n een frame gelast hek
je,dat moet voorkomen dat het V8.t v"n de duikelasr afrolt.Dit 
contact maakt veel lawaai.Het rechtzetten van het v~t gebeurt 
in een snelle en ruwe beweging.Het terugkomen van de duikelaar 
ma2kt ook weer lawa~i.Deze beweging van het rechtzetten van het 
vat heeft de kortste cycluD tijd van het geheel. 
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Nagelaten onderhoud. 
Uit een steekproef op verschillende ventielen bleek dat er 

ge,voon op enkele afbl ~ 8sui tgangen van de pneumatische scha
kelventielen geen geluiddempers zitten.Regelmatige controle van 
deze zaken kan ervoor zorgen dat dempers tijdig kunnen worden 
vervangen. 

Zo zijn er meer zaken,die door eon regelmatige controle en 
onder'1oud voorkomen of verholpen kunnen i'llorden. In di t hoofd
stuk ztin tal van lawa2ibronnen zaken die door ean beter onder
houd verholpen kunnen worden.=en goede wisselwerking tussen 
produktie,tec~nische dienst en planning is hier echter voor 
vereist. 
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Hoofdstuk 5:Constructieve verbeteringen ter bestrpding 
van het lawaainiveau. 

Nu worden per machine oplossingen en ideeën geïntroduceerd, 
die kunnen leiden tot geluidsvermindering.Hier moet eigenlijk 
een onderscheid gemaakt worden tussen ingrepen,die alleen 
beperkt blijven tot een machine en ingrepen,die ook van invloed 
zijn voor de opstelling van andere machines.Omdat er nu per 
machine oplossingen aangeboden worden,dreigt het gevaar dat -
het overzicht en samenhang met de totale opzet verloren gaat. 
Dit overzicht zal in het volgende hoofdstuk geboden worden. 

Plaatvoeder 607B. 
Het reduceren van de valhoogte van de plaat zal leiden tot 

een lagere geluidsbelasting.De plaat gaat door een stel gelei
dingsrollen,die in een horizontaal vlak liggen. Het geheel is kan
telbaar om gedreven as A en wordt ondersteund door twee onder
steuningsstaven B. 

~ hI)~B-A 
B,met instelgleu~ 

voor valhoogte h. 
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Fig.15 Uitwerper voor plaat,met instelbare ondersteuningsstaa~. 

Door de ondersteuningsstaven te voorzien van een instelgleuf 
kan de plaat schuin uitgestuurd worden.Dit heeft een verminder
ing van d.e valhoogte tot gevolg.De afstelling moet gebeuren 
met de dunste plaat,zodat deze pas (vanwege schuin uitstur:en 
endoorbuigen) op de tafel komt net na de stoter van de pers
luchtcilinder.Er moet wel op gelet worden dat de microscha
kelaar voor detektie van de uitdraai van 2 platen ook aange
past wordt. 

Bovendien kan de cilinder,die de plaat wegstoot-ook nog wat 
gesmoord worden,zodat de klap minder hard aankomt. 

Drumwelder G07A. 
De ergste geluidsbron is het doorzetten van de koker door de 

ze~baar.Een rustige aanloopsnelheid,waardoor de koker zich geleide
lük in een gunstige positie in de zetbaar kan zetten;met daar-
na een snellere doorvoer is veel beter.Er wordt dan toch een 
gelijke totale doorzettijd bereikt.Om dit patroon te bereiken 
kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan een aandrijving met een 
maltezerkruis. 

Er moet voor gezorgd worden dat de aanslagpennen van de ket
ting dicht bij de koker zitten,omdat deze anders nog met een 
hoge snelheid tegen de kokers aanbotsen. 

met maltezerkruis 

huidige aandrijving 

t ~1 
Fig.16 Snelheidsverloop voor 2 soorten aandrijvingen. 



Een mogelijkheid om demping aan de kokers aan te brengen 
is door de kokers van de bovenzijde aan te drukken door rubber
rolwieltjes.Door de klap waarmee de koker tegen de wieltjes 
zal aanstotentde hoge doorvoersnelheid en de voor demping be
nodigde aandrukkraoht zal snel slijtage optreden. 

Fig.17 Demping kokers mbv. rubberrolletjes.Variant met 
meerdere rollen is oo~ mogelijk. 

Om het lawaai van de drumwelder voor de omgeving te vermin
deren kan er ook aan omkasten" gedacht worden.Hiertegen zijn 
enkele bezwaren aan te voeren; 
1)er is weinig plaats voor omkasten. 
2)een operator binnen de omkasting houdt het daar niet lang 

uit,met als gevolg dat de bedieningsapparatuur buiten de 
omkasting moet. 

,)door vaak optredende kleinere storingen zal op veel punten 
snel toegang verkregen moeten kunnen worden. 

4)voor grote herstelwerkzaamheden zal omkasting snel afgebro
ken moeten kunnen worden. 

5)er zal altijd een vrij grote opening moeten zijn om de kokers 
weer naar buiten te laten komen. 

De volgendè eisen zijn hieruit dus af te leiden: 
1)de omkasting mag niet veel plaats innemen. 
2)moge~~heid voor waarneming van buitenaf op het 

proces moet aanwezig zijn. 
3)luiken moeten snel toegang tot enkele punten geven. 
4)opening voor plaataanvoer en koker afvoer moet aanwezig 

zijn. -
5)omkasting moet snel verwijderd kunnen worden. 
6)bedieningsapparatuur buiten de omkasting. 

Een ontwerp kan er als volgt uitzien.(Fig.18)De bovenzijde 
wordt voorzien van halve cirkelvormige sChermen,die bekleed 
zijn met een geluiddempende kunststof en voorzien zi,jn van pers
plex inspectieruitjes.De sohermen zijn kantelbaar aan een zijde. 
zodat snel toegang tot de kokers kan worden gekregen in geval 
van vastlopen van een van de kokers.De onderzijde kan voorzien 
worden van geluidweringsgordijnen. 
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Fig.18 Schets voor 'n mogelijkheid tot omkasten. 



Voor de geluidsabsorberende gordijnen is gekozen omdat deze 
snel te verwijderen zijn en zodoende de machine toch goed bereik
baar is.Bovendien neemt het volume van de drumwelder niet veel 
toe door deze manier van omkasten. 

Er moet voor gezorgd worden dat het smeersysteem minder vaak 
voorzien hoeft te worden van nieuw vet.Door waterkoeling toe te 
passen op de rollen,die de lasnaad na rollen,kunnen deze lagers 
veel langer met dezelfde hoeveelheid vet draaien'. Er is dan min
der onderhoud nodig. 

Of de geluidsvermindering groot zal zijn is te bet~jfelen.Er 
blijft per slot van rekening een 'grote opening over. Ter ver
duidelijking onderstaande figuur. 
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Fig.19 Het effect van een opening in de omkasting 
op de grootheid Tl.(transmission loss) 

De drumwelder staat nu direct opgesteld op de vaste wereld. 
Bij het intreden van de plaat is dit duidelijk voelbaar op de 
direkt aangrenzende bodem.De drumwelder kan ook opgesteld wor
den op trillingsdempers.(Zie ook bijlage 1)Trillingen worden 
nu niet meer doorgegeven naar de bodem. 

Duikelaar (zonder nummer). 
De eerste gedachte,die naar voren komt om het lawaai te re

duceren is het toepassen van rubber bekleding op geleidings
strippen. Twee problemen komen hierbij meteen naar voren.Dit 
zijn namelijk: 
1)de temperatuur van de lasnaad direkt na het verlaten van o de drumwelder,welke 150 C bedraagt en 
2)de snelle slijtage van de rubber door scherpe randen. 

De lasnaad komt altijd op dezelfde plaats in contact met de 
geleidingsbaan waar de koker over rolt.Ook op de duikelaar 
kom~ de lasnaad altijd in een zelfde positie te liggen.Er 
treedt normaal gesproken nooit contact op met de houten plaat 
en met het ondersteuningsvlak en met de armen van de duikelaar, 
waar de koker horizontaal op ligt.Deze 'kunnen met celrubber bekleed 
worden.(Zie bijlage 2) -

De geleidingsbaan kan ook met celrubber bekleed worden.Op de 
plaats waar de lasnaad steeds over rolt kan de : rubber wegge
laten worden.Om slijtage van de rubber door de scherpe randen 
te voorkomen,kunnen er beter 2 strippen iets meer naar binnen 
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worden bevestigd,welke met rubber bekleed z~n. 

-, 

met celrubber beklede 
geleidingsstrips 

'"1 I~ "IF 'fI'F'Ff/.''''''I//''''///FTI7 

cP e 
I!J .. J.;;i 

Fig.20 Bovenaanzicht van de geleidingsbaan voor kokers 
van de drumwelder naar de duikelaar. 

Een ande~e verbetering kan aangebracht worden aan het frame. 
Het is beter om opvang voor koker en ondersteuningsvlak geheel 
van-elkaar te soheiden en ze dus apart op de bodem opte-stel
len.Trillingen worden nu niet meer aan elkaar doorgegeven. 

Bufferbaan 621. 
De huidige bufferbaan heeft sleohts het nadeel van de grote 

geluidsproduktie.Op alle andere punten is deze bufferbaan in 
het voordeel b~ de ontwikkelde alternatieven.De besturing is 
vrij eenvoudig en de kans op storingen is vrij gering.De buf
fercapaciteit is groot ondanks de gering beschikbare ruimte. 

Als een koker over de bufferbaan beweegt wordt niet alleen
de koker aangestoten,maar staat ook de bufferbaan te trillen. 
Deze trillingen planten zioh voort door de gehele baan en"dra
gen ook weer bij tot het extra aanstoten van andere kokers.De 
bufferbaan is opgebouwd uit bochten en rechte stukken.Deze zijn 

Fig.21 Isolering van aparte 
baanstukken. 

weer verbonden aan elkaar 
dmv. sehetsplaten,welke te
vens met de ondersteunings
poten verbonden zijn.Deze 
aparte stukken baan kunnen 
meer van elkaar gersoleerd 
worden door het aanbrengen 
van rubber,zoals hiernaast 
afgebeeld op fig.21. 

Een idee is!~p de reohte stukken om de andere rol een rol 
te verwijderen.Het aantal malen dat een koker nu aangestoten 
wordt is veel minder.Eén koker wordt nu door 8 rollen onder
steund.Dat worden er dan 4,waardoor de koker nog steeds voldoende 
ondersteuning krijgt.Waarsohij~~ neemt de snelheid van de kokers 
toe en dus ook de geluidspieken,die bij de botsingen zullen op
treden.Er bestaat ook een gevaar voor omvallen van de kokers. 

Een van de redenen waarom de koker steeds wordt aangestoten 
is de ongel~~eid van de rand van de koker bij de lasnaad. Het 

23 



b~~t dat bij de drumwelder de linker aanslagpen-al iets eerder 
in contact komt met de koker dan de rechter pen.Dit kan ver
holpen worden door de pennen beter ten opzichte van elkaar te 
positioneren of door de inpusher voor het rollas gedeelte beter 
af te stellen. 

Een beter ontwerp van bufferbaan wat betreft de geluidseisen 
is een horizontale bufferbaan met gedreven transportbanden.De 
twee hoofdoorzaken van het lawaai op de bufferbaan worden hier
door weggenomen.Zo'n systeem heeft zoals zal bl~~en een inge
wikkelde besturing nodig en zal om een ongeveer ge~~waardige 

,capaciteit te krijgen een groter oppervlak nodig hebben. 
Een ontwerp van een derge~~e horizontale bufferbaan kan er 

bijvoorbeeld als volgt uitzien.(Fig.22) 

0.1 

1I ()::DK2 

o 
o 
o o 
o o 0 TB1 

00 
00 

Cl 
5 

DK:duikelaar 
TB: transportband 
1 t/m5:enkele aanwezig

heidmelders vaarko-
kers. 

Fig.22 Alternatief ontwerp van een horizontale gedreven 
bufferbaan.De toepasbaarheid is echter twijfelachtig. 

TB1 wordt stap voor stap volgedraaid.Vervolgens wordt een 
gedeelte van de buffer volgedraaid.Start signaal is het in 
werking stellen van DK2.De bufferbaan bestaat uit 4 transport
banden.Zodra TB5 leeg is, neemt deze alle kokers van TB4 over 
en draait deze kokers tot vooraan door.Iedere transportband 
heeft eenzelfde capaciteit.TB4 neemt alles over van TB3 en TB3 
van TB2.Alleen in het begin zullen TB5,TB4 en TB3 met handbe
diening gevuld moeten worden. 
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Staat er op 2 nog een koker,op 3 ook en bij 5 komt er een koker 
aan,dan moet de koker op 3 naar binnen draaien op TB2.Staat TB2 
vol en kunnen de kokers niet naar TB3,dan moet de lasmachine 
stoppen. 

Staat er op positie 3 niets en loopt de koker op 2-weg dan 
moet er een koker van TB5 via positie 4 naar 2 komen. 

Wordt er verandert van plaatdikte of hoogte van het vat,dan 
moet eerst de buffer leeg worden gedraaid.Anders komen er ko
kers met verschillende plaatdiktes of hoogtes door elkaar te 
zitten. 

Een ander idee voor een soort buffer is om de kokers in hori
zontale positie,ieder op een apart karretje,op te vangen en deze 
dan in een buffer te sturen.Na de koker te hebben afgeleverd 
komt het karretje weer terug.Er worden op deze manier twee dui
kelaars uitgespaard en dus twee lawaaibronnen. 

Duikelaar 630 en opvang op transportketting. 
De draagarmen van deze duikelaar zijn hol.Door de pijpen vol te 

spuiten met een-schuim,kan de pijp nu niet meer als een soort 
orgelpijp werken. 

De duikelaar is nu meteen op snelheid.Beter is een geleide~~e 
aanloop,zodat de koker rustiger tegen de armen kan aanschuiven, 
waarop de koker in horizontale positie komt te liggen. Ook hier 
lijkt een aandrijving met een maltezerkruis weer geschikt.(Bier 
wordt ook verwezen naar het ontwerp voor een nieuwe duikelaar 
volgens dit principe door de heer A.Bom.) 

De armen ,aie het vat in horizontale positie ondersteunen, 
kunnen bekleed worden met celrubber.Aangezien er ook vaten met 
ribben en omgekraalde randen door deze duikelaar gekanteld 
wordên,moeten plaatsen,waar ribben en randen in contact met het 
rubber kunnen komen,niet bekleed worden. Slijtage door scherpe 
randen wordt nu vermeden. 

Fig.23 Bekleding van duikelaar met rubber. 

De koker wordt nu een stukje opgetild en dan weggeslingerd. 
Beter is het als er een bekleed dakje omhoog komt,tussen de armen 
van de duikelaar in,die de koker laat wegrollen.(Fig.24) 

Ook de opvang van de kokers 
is slecht.De cilinder is waar
schij~k ook te licht voor de 
opvang. Bovendien blijven de ar
men te kort in de opvangpositie 
staan.Door ze langer in deze 
positie te laten staan en de 
leidbaan iets te verlengen is 
er tijdelijk een 4 punts onder
steuning van de koker,die in 
deze positie tot rust kan komen. 
Ook hier moeten 2 met rubber be
klede geleidingsstrips meer naar 
binnen geplaatst worden om slij~ 
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tage van de rubber door contact met scherpe randen te voorkomen. 

HYdraulische units. 
Het beste kan de niet omkaste unit ook omkast worden.Bovendien 

is het verstandig om de omkasting van de andere hydraulische 
unit te verbeteren.Er zijn weer betere isolatie materialen op 
de markt verschenen.Deze kunnen de huidige inwendige bekleding 
vervangen. 

Een: stalen wand, :_. aan de binnenzijde bekleed met een lood-
plaat,geeft over een rrequentiegebied van 100 tot 8000 Hz een 
goede demping.~r bestaan ook rubbermatten waarin lood verwerkt 
zit,welke ook goede dempende eigenschappen bezitten. 

Ook zijn er enkele goede geluiddempende kunststoffen.Als eisen 
kunnen hier verder aan gesteld worden: 

-moet goed te bevestigen zijn op staal plaat. 
-moet bestendig zijn tegen olie. 
-moet bestendig zijn tegen hogere temperaturen. 
-moet een geringe ontvlambaarheid bezitten. 
In bijlage 3 worden-bij wijze van voorbeeld twee geluiddempende 

kunststoffen gegeven. Er bestaan ook polyurethaanschuim platen 
met een pyramide vormig oppervlak voor geluidsweerkaatsing.Ook 
deze platen hebben goede geluiddempende eigenschappen. 

Bij het omkasten van de unit moet wel op de temperatuur gelet 
worden.De unit,die nu omkast is,heeft geen enkele koeling en de 
hoge binnentemperatuur heeft nooit problemen opgeleverd.Bij de 
andere unit heerst een hogere werkdrak.Het is verstandig om in 
ieder geval een temperatuur meter buiten de omkasting te laten 
komen,zodat ten alle tijde nog kan worden inge~epen. 

Ribbenpers 270. 
Om te beginnen moet de ketting ter plaatse van de ribbenpers

wat hoger komen te liggen.De mogelijkheid is hier voor aanwezig. 
Het gedeelte bij de ribbenpers waar de ketting over rolt kan 
vrij simpel in hoogte versteld worden.De stempels zullen het vat 
nu niet meer optillen. 

De rubber stootblokken kunnen beter vervangen worden door 
stootdempers,die-de slag van de cilinders opvangen en beter 
kunnen verwerken.ln ieder geval moet de teruggaande slag beter 
gedempt worden dan nu het geval is. 

De machine bestaat uit staalplaten,die vast gebout zitten aan 
hoekprofielen.Een nog verdere geluidsreduktie valt te bereiken 
door deze staalplaten aan de binnenzijde te bekleden met geluid
dempende platen.Dit geldt ook voor de sierrandpers. 

Sierrandpers 272. 
Het iets later uitlopen en ook teruglopen van de cilinder met 

de binnenrol heeft waarsohijnlijk de volgende verklaring.Deze oi
linder A (zie fig.12) is groter dan cilinder B.ln cilinder A is 
later voldoende druk opgebouwd om uit te gaan lopen dan cilinder 
B.Smoren Van cilinder B heeft een vertragend effect op het uit
lopen van deze cilinder.Nu zal de teller niet meer tegen de bin
nenrol op stoten. 
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Ook hier is het beter om daar waar "mogelijk de slagen met hydrau
lische stootdempers op te vangen ipv. rubber doppen.Bij de terug
gaande slag'van cilinder A is het plaatsen van een stootdemper 
vrij moeilijk. Een andere mogelijkheid is om de eindstandmelder voor 
deze c.linder bij de teruggaande slag wat meer naar voren te 
plaatsen.De beluchting valt dan eerder weg,maar door de massa
traagheid zal de cilinder de eindstand met een lagere botssnel
heid kunnen bereiken. 

Bij de aandrijving van de buitenrollen is het verstandig om een 
kleiner kettingwiel te monteren,zodat de ketting niet meer over 
het vat meerolt.Eventueel moet het toerental van de motorreduc
tor aangepast worderi~ 

Dubbelfelsmachine 756. 
Zoals al gebleken is,is de lawaaiproduktie bij deze machine op 

te splitsen in 2 hoofdoorzaken.Dit is de bewerking "aan het vat 
zelf en het lawaai dat afkomstig is van de machine. 

Van de machine "is dan vooral de hydraulische unit weer een 
hoofdgeluidsbron.Het is niet simpel om deze geluidsbron eenvou
dig te omkasten,om zodoende tot een geluidsvermindering te komen. 

Het lijkt daarom logischer om eerst naar het felsproces te kij
ken oS dit niet rustiger kan.Enkele jaren geleden is er een ex
periment geweest met magnetische rubberen matjes.Deze werden op 
ieder vat aangebracht en aan het einde weer teruggebracht naar 
het begin.De gedachte achter dit experiment was om demping aan 
het vat aan te brengen.Twee grote nadelen waren aan dit ex
periment gebonden,namel~~ het feit dat alle matjes weer terug 
naar voren moesten en dat er tijdens het transport van de vaten 
vele matjes van de vaten afvielen.Na een korte tijd werd het 
experiment gestaakt ondanks het feit dat er toch een geluids
vermindering waarneembaar was. 

Dit bracht het idee naar voren om ter plaatse bij het felspro
ces demping mbv. rubber rolletjes aan het vat toe te voegen. 
Bij de dubbelfels machine is dit niet zo moeilijk te realiseren. 
De nylon rolletjes moeten vervangen worden door rubber rolletjes. 
Tijdens het felsen moeten deze rollen het vat blijven aandrukken 
en niet zoals nu het geval is omläag gaan. 

Voor de rubber rollen kan uit oogpunt van levensduur het beste 
voor rubberen wrijvingswielen geltozen worden.(zie bjjlage 4 als 
voorbeeld)Een nadeel kan zijn dat door de eccentriciteit van het 
vat,de-persluchtcilinder.$die de rollen aandrukken,eerder zullerr 
slijten. 

Overgang van kettingSIsteem. 
Een lapmiddel kan bij de overgang toegepaat worden.De stalen 

plaat kan vervangen worden door 2 met rubber beklede strippen. 
Dit is slechts een gedeelte~~e vermindBring van het lawaai.He~ 
geluid van het botsen vai de vaten en het bonken op de onder
steuningsstaven van de 2 ketting zal blijven. 

Het is beter om 1 ketting te hebben met steunrolletjes voor 
de vaten.Deze rolletjes moeten dan een minimale breedte hebben 
van 2x de breedte van een sierrand,zodat er tijdens het ver
schuiven geen problemen met schuin liggen van het vat op zullen 
treden. 
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De tweede ketting is breder dan de eerste.Bij overstappen 
op ééntransportketting zal er dus nogal wat aangepast moeten 
worden.Hierbij zijn echter geen problemen te verwachten.O.a de 
aandrijf as voor de tweede ketting moet veranderd worden. 

De rolletjes voor deze transportketting kunnen van rubber 
zijn.Deze rolletjes zullen het vat extra dempen tijdens be
werkingen,waarbij het vat op de ketting blijft 1iggen.Ook mul
len de vaten tijdeftS het transport niet aangestoten worden 
door de rolletjes. 

Dekselfelsmachine 273,en bodemfelsmachine 274. 
Net als bij de dubbelfelsmachine kan hier weer een onderscheid 

gemaakt worden tussen lawaai veroorzaakt door de machine en la
waai veroorzaakt door het felsproces zelf. 
~en eerste de machine.De afschermplaten,die niet voor de ma

chine hangen,kunnen hier toch maar beter voor gehangen worden. 
Eventueel kunnen afschermplaten van de machines aan de binnen
zijde bekleed worden met een geluiddempende kunststof. 

Bij deze machines wordt veel ..met pneumatiek gewerkt.E1" 
is een mogelijkheid Om alle afblaasleidingen van de ventielen 
samen te laten komen en de afblaaslucht in een buffervat of 
knaldemper te laten stromen.Het voordeel is bovendien dat er 
nu steeds geen vervuilde en verstopte geluiddempers vervangen 
hoeven te worden. 

Ook hier kan het.idee weer toegepast worden-van het aanbrengen 
van demping aan het vat tijdens het felsproces.De uitvoering zal 
hier alleen wat anders moeten zijn dan bij de dubbelfelsmachine. 
Als de tellers ingrijpen trekt een pneumatische cilinder de ket
ting een stukje om1aag.De uitvoering moet zo worden,dat 4 rub
ber rolletjes het vat van de ketting optillen en dit blijven 
aandrukken tijdens het felsen. 

Fig.25 Aanbrengen van demping aan het vat tijdens het felsen. 

Duikelaar 278. 
De opvang van het vat tegen het hekje kan verbeterd worden. 

Ipv. het vat tegen het hek aan te laten r011en,kan het vat beter' 
tegen rubber doppen aanrollen.Bet hek zal dan verplaatst moeten 

wo:~e:; opvang van het vat op de duikelaar moet voor~omen worden 
dat scherpe randen in contact kunnen komen met de.du~kelaar.Bet 
vat moet door de duikelaar opgevangen worden op d~e delen waar
bij de slijtage van de bekledende rubber minimaal is.De breedte 
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en de afstand van de rubberstrippen moet zo gekozen worden 
dat alle maten vaten erop kunnen. Ook dient er hierbij rekening 
gehouden te worden met plaatsonnauwkeurigheden,afwijkingen en 
verschuivingen van het vat tijdens het recht zetten. 

Fig.26 Positie van het vat op de duikelaar. 
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Hoofdstuk 6: Mogelijke aanpak voor geluidsbestrijding. 

Een echt plan van-wat er precies moet gebeuren kan en mag er 
niet gegeven worden.De uiteindelû~e beslissing over wat er wel 
en wat er niet gedaan moet worden ligt er per slot van rekening 
b~ het bed~f zelf.De uiteindel~~e oplossing en in ieder geval 
de goedkeuring'voor deze oplossing moet door het bed~f zelf 
gegeven worden. 

Desondanks wil ik toch een mogel~~e ontwikkelingslijn trachten 
te schetsen.De verbeteringsvoorstellen zijn op te splitsen in 2 
categorieën.De 1e categorie waar zowat alle voorstellen onder 
vallen houden een constructieve verbetering in van iedere keer 
1 machine apart. 

De 2e categorie van voorstellen houdt ingrepen in,die meer 
te maken hebben met herrangschikking van bepaalde machines.Om 
een voorbeeld hiervan te geven kan er gedacht worden aan het 
plaatsen van de drumwelder in een meer afgezonderde ruimte,zo
dat de rest van de omgeving minder:last heeft van deze lawaai
bron. Een derge~~e oplossing brengt weer extra problemen met 
zich mee,vereist een goede voorbereiding en vraagt een aanzien
l~ke investering. 

Een ander voorstel uit deze categorie is het overstappen op 
een horizontale gedreven bufferbaan.Ook een dergel~~e beslissing 
vereist zowat een volledige herrangschikking van de gehele lijn 
om meer plaats te creeëren.ls er echter een maal voor een in
~Pinde beslissing gekozen,dan moeten alle veranderingen uit 
de 1 categorie aangepast worden aan deze in~pende verander
ing. 

Een moge~~ plan met alleen maar veranderingen uit de eerste 
categorie kan er als volgt uitzien.Allereerst"kunnen enkele ge
noemde zaken,betreffende onderhoud,verbeterd worden.Deze kunne~ 
samenvallen met enkele lichte veranderingen.Er kan hier gedacht 
worden aan zaken als het uitwerpen van een plaat door de plaat
voeder en enkele zaken met rubber bekleden. 

Voor op iets langere ter~n kan er begonnen worden met enkele 
constructieve verbeteringen aan machines. Bijvoorbeeld het plaat
sen van stootdempers,doorvoer koker in zetbaar en omkasten van 
hydraulische units. 
B~ een constructieve ingreep in een machine is nooit met ze

kerheid van te voren te zeggen hoeveel de geluidsreduktie zal 
bedragen.Na iedere of enkele veranderin~al er gemeten moeten 
worden wat het effect is. . 

Mocht een verandering niet voldoende bl~~en dan kan er over
wogen worden om een volgende stap te ondernemen.Of zelfs om te 
komen tot een meer ingrijpende verandering,met name in het geval 
van de drumwelder en de bufferbaan.De strategie die achter deze 
gehele opzet steekt is dus niet zo om in een maal de gehele lijn 
te veranderen,maar om stap voor stap veranderingen door te voeren. 
Tuss"entijds kan het effect van deze maatregelen dan gemeten worden. 
Aan de hand van deze gegevens kan er een volgende stap overwogen 
wordentdie eventueel aangevuld wordt met nieuwe verbeterings 
voorstellen. 
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VIBROSTOP 

Bijlage 1. 

Met de VIBROSTOP trilling- en geluiddempers kunnen vrijwel alle problemen, voort
komende uit de voortplanting door funderingen, muren, vloeren, enz. worden opgelost 
Deze trilllng- en geluiddempers zijn vervaardigd van een speciale, prima kwaliteit rubber 
in matrilzen gevulcaniseerd aan metalen delen. In verband met de betere elastische 
kwaliteiten wordt als regel natuurrubber toegepast: Indien speciale eisen aan hitte- en 
oliebestendigheid worden gesteld kunnen deze rubber/metaal elementen ook van 
synthetische rubber worden vervaardigd. 
De meest voorkomende typen zijn: 

VfBROSTOP RONDE BUFFERS, welke In 3 uitvoeringen worden geleverd. 



mjlage 2. 

Eigenschappen van de verschillende kwaliteiten 

Belangrijkste 422 121 321 223 213 212B 2110r 111N 112G 113H 721 
eIgenschappen "epex" 

Soortelijk gewicht 0.08 O.H 0.23 0,1~ 0,19-0,26 0.2-0,35 0,08-0.13 0,13-0.24 0.12-0.25 0,37-0,42 0,28 

Indrukking bij 
l 

i 
belasting (bars) 
(indrukking 25 %- 0.15-0.25 0.5-0,7 0.3-0,45 0;4-0.5 0.3-0.4 0.35-0,55 0.35-0.6 0,35-0,6 0.25-0.45 0,7-0,9 0,40-0,5 
proef ASTM-nor-
maUsatle blad) 

Blijvende vorm-
verandering (In %) 

30-40 40-50 30-60 40-60 50-55 40-60 50-60 40-50 40·50 45-50 ~6-48 (50 % na 22u. tot , 
70·C proef ASTM-
normalisatie blad) 

Hittebestendigheid 65 70 85 90 80 100 45 70 65 65 120 (In ·C) continu ... 
Hittebestendigheid 
(in ·C) bij een 70 85 95 100 100 120 85 75 80 130-13' 
beperkte tijdsduur 

~ Statische belasting 0.15 0.35 0,25 0,40 0.20 0.30 0,20 0.2$ 0.20 0.50 0.35' (bare) (max. be-
lasting aangeraden) . 
Waterabsorptie % 0,5 0.5 0.5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Normalisellebladen ... ,sa.E RE RE SBE SCE41 SCE42 RE RE RE RE ASTM-D.l056-62 T 

42BCL 

De bove~taande waarden zUn niet absoluut doch dienen om de keuze tussen de verschillende kwaliteiten zo groot mogelijk te maken. Indien 
bij de toepassing bijzondere bedrijfsomstandigheden zoals: mechanl!lche belasting. aanwezigheid van agressieve chemische stoffen etc. ( 
tredon kan de mAximanI toogostano tomporatuur laner zijn dan hlerbovE'n vermeld. • 

Bestendigheid 
tegen wisselende 
belastingen 

ElastIciteit 

Veroudering door 
de invloed van de 
buitenlucht. 
Bestendighel~ 

.veroudering door 
dEl Invloed van de 
zon. Bestendigheid 

Veroudering door 
de Invloed van ozon. 
Bestendigheid 

Veroudering door 
de Invloed van 
ultrnvlololto IItrolon. 
Bestendigheid 
Koudebestendigheid 
Vuurbestendigheid 
Bestendigheid 
tegen verdunde 
zuren 
Bestendigheid 
tegen alkallên 

Bestendigheid 
tegen allphatlsche 
oplosmiddelen 
(benzine en minerale 
oUlIn) 

Bestandlgheld 
tegen plantaardige 
en dierlijke olllln 

Bestendigheid 
tegen aromatische 
oploamlddelen 

Bestendigheid 
tegen oxyderende 
mengsels 

Bestendigheid 
tegen chloor-
houdende mengsels 

Isolatie tegen 
elektriciteit 

0- slecht 

4 5 

1 5 

5 4 

5 2 

5 1 

5 5 

3 5 
5 0 

5 4 

5 4 

5 1 

5 3 

t 0 

2 3 

0 0 

3 5 

I - zwak 

4 5 

1 3 

5 5 

5 5 

5 5 

3 5 

4 3 
0 5 

4 5 

5 5 

2 5 

5 5 

2 3 

5 3 

1 2 

2 3 

2 - m8tlQ n"schlkt 
(beperkt gebruik) 

4 5 2 5 4 5 4 

5 5 4 4 5 4 3 

5 5 4 3 3 3 5 

5 5 2 2 2 2 5 

5 5 3 1 0 t 5 

5 5 3 5 3 5 5 . 
5 5 3 5 5 5 4 
4 5 3 0 0 0 0 

5 4 3 3 3 3 5 

5 4 4 4 4 4 5 

3 4 2 1 1 1 2' 

3 5 2 3 1 3 S 

0 1 1 0 0 0 t 

1 3 2 3 3 3 5 
-

1 0 0 0 0 0 0 

3 4 3 5 5 5 5 

3 - "oed .. - zeer goed 5 - ultatekend 



Bijlage :;. 
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FABRIKAAT WILHELM KOPP, ÀKEN 
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sw 
Natuurrubber plalen, kwnlltelt S.W. Zncht. mot gesloton. met gssgevulde 
cellen. Aan een zijde met dunne huid of aan belde zijden zonder huid. Kleur 

zwart. Bestand tegen verdunde zuren en logen bij temperatuur van max. 90" C. 
Geschikt voor demping van geluid en trillingen. 
Plaatafmeting: 1000 x 1000 mm 
Leverbare dikten: van 2 mm tot en met 30 mm 

"s:g:-0'.1 0 - 0.20 

. BESTAND TEGEN: 
weersinvloeden (beperkt) 
zwakke zuren 
natron- en ka/Hoog (- 3111.) 
warmte tot 90 gr. C. 
koude tot ca. - 20 gr. C. 

ISOLEREND TEGEN: 
koude 
trillingen en geluid bij lichte druk 

HP·NEO 

Neoprene pleten. kwaliteit HP·NEO. mlddolhard. mot gosloten. mot gasgovulde 
cellen. Aan een zllde met dunne huid of aan belde zijden zonder huid. 
Kleur zwart. Bestand tegen minerale olie. zuren en logen in normale concen-
traties. Verouderingsbestendig. Temperatuur max. 120° C. . 
Geschikt voor demping van geluid en trillingen. 
Plaatafmeting: 1200 x 800 mm 
Leverbare dikten: van 2 mm tot en met 25 mm 

S.g. 0,10 - 0,20 

BESTAND TEGEN: 
weersinvloeden 
zwakke zuren 
natron- en kaliloog (- 3r:1'/o) 

minerale oHên 
benzine 
alcoholen 
aceton 
hitte tot 120 gr. C. 
koude tot ca. - 20 gr. C. 

ISOLEREND TEGEN: 
koude 
trillingen 

S.W. zacht 

H.P. neo 

S.G. 

0.2 

0.2 

Celrubber Is volkomen g .. 
en vloe'etofdlcht. ook op de 
en!Jvlakken. 

', .. ' 

Samendruk· Blijvende dikte-
baameld vermindering In ". 

", van de Indrukking 
30-10 110 

25-aO 20 
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Form-Nr, 

in 

Vorbereotun; 

31674 
31675 
31555 
31676 
31605 
316n 
316(6 

31678 
31642 
31643 
31640t 
31645 
31 ö79 

Gummi-Reibräder 

Für den Elnsatz von Reibrädem (Gummi 

auf Metalltail aufvulkanlsiertl, slehe 

Abbildung 3, wurden aus Norm- und 

Rationalislerungsgründen die In Ta

belle 1 aufgeruhrten Abmessungen fest

gelegt. 
Der Metallkörper I!$t breiter als der 

Gummibelag ;Jehalten, damit das Reib

rad zur Bearbeitung der Bohrung eln

gespannt werden kann. 

Die Gummiqualität Ist bedingt ölbe,

ständig auf Chloropren-Basis mit 

80 ± 5 Shore A. 

--b:s --

Abb.3: 
Conti nental Gummi-Reibrad 
(aufvulkanisiert) 

TABELLE 1 GröBenverzelchnis der Continental Gummi-Reibräder 
nach Entwurf DIN 8220 (Form A, aufvulkanlslert) 
Genauigkeitsgrad .feinM nach DIN 7115 

• Gummi·MalSe Metalltel'-

! 
Mah Die luläSsige AnprelSkraft P zul der Relbr!lder in kg 

~en Breïte 'ralte Au8e. Umdrehungen pro Minute n. 

1 3. 
GI 

b. bI d~ tClO·) 200 300 500 750 1000 1500 3000*" 6000" 

131,5 9 12 16 

35.5 9 12 20 
40 10 13 25 13 13 13 11.0 9.3 7.6 5.6 3.4 2.0 

45 11 14 28 14 14 14 11.5 9.4 7.6 5.7 3.4 2.1 

SO 12 16 32 19 19 19 15,0 11.8 9.5 7.1 4.4 2.6 

56 14 18 3S 26 26 26 19.0 14.0 11.0 8.5 5.0 3.1 

63 16 20 40 28 28 28 21.0 Is.o 11,3 9.6 5.8 3.5 

11 18 22 <IS 42 42 39 27.0 20.0 16.2 12.1 7.3 r"4,6 
80 20 25 50 48 48 41 30,0 21.0 17.0 12,7 7.6 6.1 

90 22 27 55 69 69 53 35.0 27.5 22.5 16.2 10,0 4.5 

100 25 30 65 89 84 63 40.0 33.0 26,5 19.0 12,0 :---

H2 28 33 70 96 86 64 46.0 34.5 26.5 20.0 12.0 

125 32 37 80 132 108 80 58.0 41.5 33.5 25.0 ~ 
140 36 41 90 175 130 99 69.0 SO.5 41.0 31.5 18.5 

160 40 45 100 241 165 124 90.0 64.0 52.0 38.5 23.0 

. -"'""-und gertngere Orehulden 
•• y = 20 mis möglichllt nicht !ilMrschrelten 

20mla 

6 

Abb.4: Nletlnas<:hlne, Relbrad-Antrleb mil aufvulkanis,er.e.., ?eibbelag 

Abb.5: 
Contlnenta' 
Gummi-Relbräder 
(aufvulkanlalert) Sondergrö8en 

Abb.6: 
Met.tltall f!ir Blndungaverauch 

\Anllefetun9SWatand 

Die Contlliental-Reibräder nach Tabelle 1 
kOnnen vom Verbraucher auf jede ge
wünschte Bohrung gebracht w~rden. 
Die vorsteher.d aufgeführten GrOBen siod 
mit MetalIkemen au. 9 S 27 k ab Lager 
lIeferbar. Durch die Elnhaltung der Norm
grö6en Ist auch nach Jahren noch eine 
Ersatzteillieferung slchergestellt 
Bel Sonderabmeslungen zum Seneneinsstz 
(Beispiele s:ehe Abbildung 5). die stark von 
den Normgrö6en abwelehen. wird um ROck
frage gebeten. 
Die Aadkörper rul' Sonderabmessungen wer
den Im allgemeineo vom Kunden bereltgestellt. 
Es liegen re'dle Erfahrungen auf dem Gebiet 
der Bindung von Gummi mit anderen Werk
stoffen VOl'. Bei Anfragen ist der rul' die Rad
körper vorgesehene Werkstoff zu nennen. 
Sollten dafür bisher kelne Untersuchungs
ergebnisse bekannt sein, so sind 10 Teile 
dleses Materials nach Abblldung 6 elnzusen
den. Es wird dann geprüft. ob der betreffende 
Werkstoff eine Bi!ldung mlt Gummi elngeht. 
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