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Innovatief Laag Geluidsscherm 70cm
Laag Geluidscherm, 70cm hoog
Uitvoering:
Product:

Proeflocatie:

Provincie Overijssel,, 4Silence en
Altena Infra-materialen
materialen
Innovatief laag geluidsscherm van
70cm hoog op basis van
diffractoren
N732, traject Enschede - Losser

Het principe van het diffractorscherm en de rekenconfiguratie.
De blauwe punten geven de
evaluatie punten aan, onder een
hoek van 30, 20 en 10 graden
met de horizontaal.

Een recente ontwikkeling op het gebied van het reduceren
van verkeerslawaai zijn de zogenoemde diffractoren. Een
diffractor buigt het geluid in opwaartse richting af waarwaa
door een vermindering van band-weg
weg lawaai achter de
diffractor optreedt. Bekend is het effect van een diffractor
in de berm direct naast de weg, onbekend is het effect
indien met de diffractoren een laag geluidsscherm wordt
gemaakt.
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Naar aanleiding van een voorstudie waarin een simulatie
sim
is gedaan met de zogenaamde eindige elementen methometh
de, is geconcludeerd dat diffractoren op een laag geluidsgeluid
scherm geluid reduceren achter het geluidsscherm. Het
gebruikte eindige elementenmodel was een 2 dimensiodimensi
naal model waarbij er gebruik gemaakt
gemaak werd van een
lijnbron als geluidsbron nabij het wegdekoppervlak. Naar
aanleiding van de simulaties werd in de studie de volgende conclusie getrokken: hoe groter het totale diffractie
oppervlak, des te beter is de reductie en hierbij moet een
reductie van 5dB(A) realiseerbaar zijn.
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Een groter oppervlak kan worden verkregen door een
bredere diffractor te plaatsen of de breedte van de indiviindiv
duele resonator te vergroten. Met betrekking tot het laatlaa
ste moet worden gezegd dat de breedte beperkt is tot
maximaal een kwart golflengte om een 1 dimensionale
golfpropagatie te krijgen in de resonator.

− vervolg −

Een innovatieproject van:

Het schematische geluiddrukniveau bij 1000Hz
met de diffractor op een laag geluidsscherm.

In samenwerking met:
met
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− vervolg −
Naar aanleiding van de uitgevoerde voorstudie is besloten
om een praktijkproef uit te voeren. Deze praktijkproef is in
de eerste helft van 2015 uitgevoerd langs de N732, het
traject Enschede-Losser en werd mede mogelijk
mog
gemaakt
door de Provincie Overijssel.

Scherm op 2,5m / microfoon 7,5m

Voor de diffractor bovenop het lage geoctrooieerde geg
luidsscherm is een speciale configuratie gedefinieerd,
gedefinieerd die
bestaat uit 31 resonatoren van 30 mm breed,
reed, met tussentusse
schotten van 5 mm. De totale breedte van het pakket is
dan ongeveer 1,20 m.
In het onderzoek is de invloed van het diffractorscherm
diffracto
op
de geluidbelasting tengevolge van het verkeer op de N732
achter het scherm gemeten. De geluidreductie is in het
najaar 2105 in opdracht van de provincie Overijssel door
M+P gemeten. Als het scherm op 2,5m van kant weg
geplaatst wordt geeft het scherm een reductie van 6,8
tot 7,8dB(A). Wordt het scherm op 6m van kant weg
geplaatst
plaatst dan geeft het scherm een reductie van 5,5 tot
6dB(A).
Meetresultaten die klinken!

Scherm op 2,5m / microfoon 12m

Scherm op 6m / microfoon 12m
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