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. RAPPORT

Betreffend.e het ond.erzoek van: Àcoustische absorptie-coëfficiênt van

Insulite fú board,.

Uítgevoerd in opdracht van: N.Y" fnsullte Import en Export IViy. Amst.erdam.

NUMMER vAN HET oNotnzorx ' M. L2 "
TNGEKoMEN, I Mei 1971.

Onderzocht is het materiaal Insulite ¿-n, ingezond.en door de N.V.
Insul'ite fmport en Er,cport l¡laatschappli te Amsterdam. Het materiaal -is
ter onderzoek aanBeboden in de vorm van platen van 14 bij 4 voet. (4125
bij 1,20 m, )

Gemeten is d.e acoustische absorptie-coëfficiënt, Hieronder wo:eclt

verstaan de fractie van het invall-end.e gehrid, dat bij één enkele re-
flectie door het materiaal \¡vordt geabsorbeerd.

De metingen zijn verricht bij de frequenties I2B, 256, lO24 en

2A48. Het materiaal És ervoor rnet koudtijm geplakt op een raamwerk
van houten latten, welke gespijkertl zijn op een pJ-aat nu.}tiplex hout
van 4 bij ! voet. De latten zijn ln dik en 2rr breed en zijn op een ond.er-
linge afstand- van 12rr aangebracht. Gebruikt zijn drie raaruwerken, waar-
aop dus zes platen fnsulite $n van { bij 5 voet; totale oppervlakte
12O vierk, voet ofwel ì-1r2 m2.

Ðe toegepaste meetmethode is d.ie van d.e nagalmtijd, fn een ver-
trek met harde wanden (veel galrn) worden twee luidsprekers geplaatst,
die een constante toon van een bepaalde toonshoogte produceeren en dj.e
op een bepaal-d. oogenblik word.en uitgeschakelcl.. De geluictsintensi.teit
in de nagalnnkamer zakt geleidelijk weg" Een microfoon, die zícTt even-
eens in de galnkamer bevind.t, zet de acoustische tritlingen om in
electri-sche stroonen, die, versterkt en gelijkgericlit, een rel-ai-s in-
schakelen op het oogenblik d.at de geluitLsintensiteit ond.er een bepaal-
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de d.renpelwaard.e I kont" De tijd t, die verJ-oopt tirsschen het uitscha-
kelen van de luidspreker en het overgaan van het relais worclt met een

electrische klok bepaal-d. Hij is des te grooter, naarmate men het r€-
J-ais op een kleinere drenpelvraarde I instelt en weI geldt de betrek-
king:

log T = constante . t = fi{t.
À is het totale absorbeerend.e vermogen van de galmkarner, uit-

gedrukt in het aequivalente aantal *2 op"n raam, V is het volurne van
de galnka,mer in ml.

Door d-e meting voor verschj..l1end.e tÃraarden van ï te herhalen, kan
men grafisch de waarde van A bepalen uit de curve, die het verband
tusschen 1og T en t aangeeft. \¡erricht men d.eze serie rnetingen eerst
met een ledige galmkamer, ciaarna met d.ezelfd.e kamèr, waarln een bekend

oppervlak van de te ond,erzoeken stof aan het geluirl is blootgesteld,
da¡ vintlt men twee verschillende wa.e,raLen voor het absorbeerend vêtüo-
gen Ä. Het verschil dezer waarden is het absorbeerentl vermogen van
de ingebrachte proefplaten. Ðe absorptie-coëfficiënt word.t gevond.en

äoor het absorbeerend. vermogen van deze proefplaten te deelen d.oor

hun oppervlak.
Ðe netingen zijn geschied. 1n kamer JOI van þet laboratoriurn voor

Technische Physica in^Delft. ilet eigen absorbeerentl vermogen van ð.eze

kamer is ongeveer I m2 open yaami de ingebrachte monsters hadden een
zoocLanig oppervlak dat hun absorbeerend vermogen telkens 2 tot + ^2
open raam bed.roeg. Het volume van de galmkamer is L27 r5 m) .

De gemeten tijden t hangen zeer af van de positie van d.e mÍcro-
foon, wat samenÌrangt met d.e distributie van de buiken en knoopen van
de staande acoustische trilLingen in de galmkamer. Om over de verschi.l-
lencle posif,ies van d.e microf,oon te midd.elen, wordt deze op 10 tot 20

versehillende plaatsen in d.e galmkamer gezet voor elke stand. van het
relais. Er word.t gewerkt met 7 à I instellingen van het relais, zoo-
dat één bepaling van het absorbeerend. vermogen van de kaner voor elke
frequentie ongeveer 1OO metingen vereischt. Het absorbeerend vermogen
van de ledige kamer is telkens direct na d.e meting van het absorbee-
rend vermogen val1 de kamer met d.e ingebrachte proefplaten bepaald,
d.aar dit mede afhankelijk is van d,e frequentie en bovendien varieert
met de toestand. van de lucirt"

Elke bepaling i.s minstens t¡rvee keer uitgevoerd op verschillenÖe
d.agen.
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De lucbttenperatuur in de gêlnkaner heeft tijd.eas de metingen
bedragen 17 à 18 gr. C.i d.e relatieve vochtigbeicl ?6 tot 87 f" .

Een monster Van het nateriaal wordt in het lab. voor Technische

?þsica bewaard.

Resultaten lnsulite ån :

Frequentie
Abs, Coêff.

tzg
Q r25

256

o r29

5]..2

o, 21

to24
o r22.

.2048

O ,24

o

De absorptie verloopt vrij v1ak, behalve een miniuum bij de fre-
quentie 5!2, Voo.r een goede absorptie van het cloor spreken veroor-
zaakte geluid is echter d.e coëfficlënt voor tle frequenti-e 25''6 þe-
larrgrijker, daar d.eze hierln sterk vertegenwoordigû is.

De1ft, laboratoriu¡n voor Technische
Physica, 70 October 1977.

Amsterclam, JO October 1957 Prof. Dr. C. Zwikker.
Voor nÀcousta{

Voor loonmeetdienst Acousta.

C .E.Iheinert.
Dr. Ix.. A.J.Il1lèschut,
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