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Rozwi¹zania ograniczaj¹ce ha³as uderzeniowy
prasy mechanicznej
latach 1998-2000 realizowano w Katedrze Mechaniki
i Wibroakustyki zadanie badawcze [5], którego celem by³o przeprowadzenie badañ podstawowych wyjaniaj¹cych zjawiska fizyczne zachodz¹ce
w trakcie uderzeñ oraz badañ stosowanych, ukierunkowanych na ograniczenie
ha³asu uderzeniowego w prasach mechanicznych. Za³o¿ono równie¿, ¿e praktycznym rezultatem pracy badawczej bêdzie
opracowanie rozwi¹zañ zabezpieczeñ
przeciwha³asowych i zastosowanie ich
w wybranej do badañ testowych prasie
mechanicznej [6,7] oraz opracowanie
uogólnionych zasad projektowania zabezpieczeñ ograniczaj¹cych ha³as uderzeniowy w prasach mechanicznych.
Celowoæ podjêtego zadania potwierdzaj¹ wyniki badañ CIOP [10] w zakresie bezpieczeñstwa pracy na prasach mechanicznych, wed³ug których:
 sporód 50 tys. stanowisk pracy zwi¹zanych z maszynami do obróbki plastycznej ponad 30 tys. stanowi¹ prasy mechaniczne
 w strukturze organizacyjno-produkcyjnej t³oczni dominuje produkcja ma³o
i rednioseryjna z rêczn¹ obs³ug¹ pras
 tylko 10% pras mechanicznych pracuje w procesach zautomatyzowanych
 ha³as, po mechanicznych zagro¿eniach urazowych, jest najdokuczliwszym
zagro¿eniem wystêpuj¹cym przy obs³udze pras
 rzadko stosowane s¹ zabezpieczenia
przeciwha³asowe na stanowiskach pras 
najczêciej walka z ha³asem na t³oczniach
sprowadza siê do stosowania indywidualnych ochronników s³uchu.
Opracowane, zaprojektowane i wdro¿one do prasy dowiadczalnej zabezpieczenia mog¹ mieæ w³anie zastosowanie
w prasach mechanicznych z rêczn¹ lub
pó³automatyczn¹ obs³ug¹. Zaprezentowane rozwi¹zania ograniczaj¹ z dobrym
skutkiem ha³as uderzeniowy, zarówno
podczas procesu wykrawania, jak i t³ocze-

nia, nie utrudniaj¹c obs³ugi prasy. Mog¹
byæ tak¿e, po dokonaniu niewielkich modyfikacji, adaptowane do innego typu pras
z rêczn¹ obs³ug¹.

Zastosowane
rozwi¹zania techniczne
Po przeanalizowaniu najczêciej dotychczas stosowanych rozwi¹zañ technicznych ograniczaj¹cych ha³as w prasach mechanicznych [3] oraz po uwzglêdnieniu w³asnych dowiadczeñ w zakresie
badañ i wdro¿eñ zabezpieczeñ przeciwha³asowych, opracowano koncepcjê zestawu nowych b¹d zmodyfikowanych
rozwi¹zañ materia³owo-konstrukcyjnych
do ograniczenia ha³asu uderzeniowego
w prasie mechanicznej. Prototypowe rozwi¹zania zastosowano w prasie mimorodowej typu KD 2122 (rys.1) o nacisku 16
ton, zainstalowanej w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki na stanowisku laboratoryjno-przemys³owym do badania ha³asu uderzeniowego.
Zastosowano nastêpuj¹ce rozwi¹zania
redukuj¹ce ha³as technologiczny-uderzeniowy (rys. 2):
 zmodyfikowany wykrojnik dwustopniowy do wykrawania podk³adek z blachy stalowej (rys. 3)
 zintegrowan¹ obudowê dwiêkoch³onno-izolacyjn¹ zmodyfikowanego
wykrojnika dwustopniowego (rys. 4)
 ruchome os³ony dwiêkoizolacyjne
pola operacyjnego prasy (rys. 4)
 ruchom¹ os³onê dwiêkoizolacyjn¹
pola operacyjnego prasy, zintegrowan¹
z suwakiem do wyt³aczania (profilowania) podk³adek z blachy stalowej (rys. 5)
 t³umik ha³asu powstaj¹cego w wyniku zrzutu powietrza z uk³adu steruj¹cego sprzêg³a (rys. 6).
Zmodyfikowany wykrojnik stanowi
rozwi¹zanie maj¹ce za zadanie ³agodzenie udarowego przebiegu zmian energii
uderzenia. Zmiana w przebiegu procesu
wykrawania polega na tym, ¿e w pierw-

Artyku³ opracowano na podstawie wyników zadania badawczego 03.8.13 programu wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka
w rodowisku pracy dofinansowanego
w zakresie prac badawczo-rozwojowych
przez Komitet Badañ Naukowych a w zakresie prac wdro¿eniowych i upowszechniaj¹cych przez Ministerstwo Gospodarki
szym takcie wykrawania nastêpuje czêciowe naciêcie materia³u, przy równoczesnym dociniêciu drugiego stempla do
materia³u. Dokoñczenie operacji nastêpuje wówczas przy mniejszej energii uderzenia. Poza tym zmodyfikowany wykroj-

Rys. 1. Prasa dowiadczalna przed zastosowaniem
zabezpieczeñ przeciwha³asowych
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Rys. 2. Prasa z zastosowanymi zabezpieczeniami
ograniczaj¹cymi ha³as uderzeniowy

nik umo¿liwia stosowanie ró¿nego typu
podk³adek t³umi¹cych drgania spowodowane uderzeniami podczas wykrawania.
Podk³adki te mog¹ byæ umieszczane pomiêdzy p³yt¹ prowadz¹c¹ a podstaw¹
wykrojnika, pomiêdzy podstaw¹ a podk³adkami, w po³¹czeniu rubowym

sworzni prowadz¹cych oraz pomiêdzy
p³yt¹ amortyzuj¹c¹ stemple a górn¹ opraw¹ stempli.
Idea ruchomej os³ony dwiêkoizolacyjnej pola operacyjnego prasy, zintegrowanej z suwakiem prasy zosta³a zastosowana do t³ocznika. Do g³owicy-stempla
t³ocznika (po³¹czonego z suwakiem) zamocowano os³onê dwiêkoizolacyjn¹,
wykonan¹ z p³yty stalowej i odpowiednio
wyprofilowanej os³ony z gumy, hermetyzuj¹c¹ pole operacyjne prasy  wk³adkê
matrycy profiluj¹cej podk³adkê. Ruch
os³ony dwiêkoizolacyjnej odbywa siê
równoczenie z ruchem g³owicy, z tym ¿e
krawêd dolna os³ony wczeniej spotyka
siê z podstaw¹ t³ocznika, hermetyzuj¹c
ród³o ha³asu  uderzenie stempla o materia³ (p³ask¹ podk³adkê stalow¹).
W t³oczniku zastosowano pó³automatyczny podajnik pó³produktu (podk³adek)
do matrycy. Dzia³anie podajnika sprowadza siê do podawania podk³adki do matrycy, a po wyprofilowaniu przesuniêcie
jej do otworu w podstawie t³ocznika,
umo¿liwiaj¹cego odprowadzenie jej do
kosza odbiorczego gotowych elementów.
Dodatkowo opracowano rozwi¹zania
elementów zintegrowanej obudowy
dwiêkoch³onno-izolacyjnej prasy (wzmacniaj¹cej izolacyjnoæ akustyczn¹ elementów
oryginalnego korpusu), ograniczaj¹ce g³ownie ha³as w³asny prasy oraz t³umi¹ce drgania materia³owe w korpusie podczas uderzeñ. S¹ to:

Rys. 3. Pole operacyjne prasy  na pierwszym planie zmodyfikowany wykrojnik
dwustopniowy do wykrawania podk³adek z blachy stalowej
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 zmodyfikowana dwiêkoch³onnoizolacyjna os³ona ko³a zamachowego
 os³ona dwiêkoch³onno-izolacyjna
silnika napêdowego prasy
 hermetyzacja tylnej ciany korpusu
prasy
 hermetyczny kosz odbiorczy w prasie przeznaczony na gotowe elementy
 wyk³adziny t³umi¹ce ha³as pochodz¹cy od drgañ materia³owych korpusu
prasy.
Zastosowane rozwi¹zania uwzglêdniaj¹ wszystkie trzy rodzaje ha³asu wystêpuj¹cego w rodowisku operatora prasy
[3]: w³asnego, technologicznego-uderzeniowego i urz¹dzeñ pomocniczych.
Wykaz prototypowych rozwi¹zañ wdro¿onych w prasie dowiadczalnej dla poszczególnych róde³ ha³asu zawiera tabela 1.
Uzyskane skutki
w ograniczeniu ha³asu
Badania akustyczne weryfikuj¹ce skutki uzyskane po wdro¿eniu podanych w tabeli 1. zabezpieczeñ przeciwha³asowych,
zarówno zmniejszaj¹cych ha³as uderzeniowy, jak i ha³as w³asny prasy dowiadczalnej, przeprowadzono wed³ug takiej
samej metodyki jak podczas badañ przed
wdro¿eniem [5, 6, 7]. Zmierzono i wyznaczono nastêpuj¹ce parametry prasy: LP 
moc akustyczn¹ w pasmach oktawowych
czêstotliwoci, LPA  skorygowany poziom

Rys. 4. Pole operacyjne prasy  na pierwszym planie zintegrowana obudowa dwiêkoch³onno-izolacyjna hermetyzuj¹ca wykrojnik. Pionowa i boczne os³ony pola
operacyjnego odsuniête
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mocy akustycznej A, Lpm  poziom uredniony cinienia akustycznego w pasmach
oktawowych czêstotliwoci, LAm  poziom
dwiêku A, Lpmax  maksymalny poziom
cinienia akustycznego w pasmach oktawowych (przy pomiarach w polu bliskim).
Dokonywano równie¿ pomiarów na
stanowisku operatora prasy wyznaczaj¹c:
LAeq,LAmax i LCpeak. W tabeli 2. zamieszczono zestawienie porównawcze skutków
obni¿enia ha³asu na stanowisku operatora prasy podczas procesów technologicznych wykrawania i t³oczenia, a tak¿e podczas biegu ja³owego prasy. Z uwagi na to,
¿e zarówno podczas badañ przed wdro¿eniem jak i po wdro¿eniu, wartoæ szczytowego poziomu dwiêku C LCpeak nie
przekracza³a 103 dB, w tabeli 2. nie zamieszczono tego parametru.
***
Realizuj¹c cele badawcze, opracowano, wykonano i wdro¿ono zestaw rozwi¹zañ konstrukcyjnych zabezpieczeñ przeciwha³asowych przeznaczonych do ograniczenia ha³asu uderzeniowego w prasie
mechanicznej. Uzyskane wyniki wiadcz¹ o tym, ¿e istniej¹ mo¿liwoci ograniczenia ha³asu uderzeniowego w prasach
mechanicznych, przez równoczesne ograniczanie ha³asu u ród³a, w wyniku zmian
w rozwi¹zaniach matryc oraz na drodze
powietrznej przez stosowanie biernych
metod ograniczania ha³asu.

Tabela 1
RÓD£A HA£ASU W PRASIE  ZASTOSOWANE PROTOTYPOWE ZABEZPIECZENIA W PRASIE DOWIADCZALNEJ

Rozwi¹zania zastosowane w wybranej do badañ prasie mechanicznej mo¿na
adaptowaæ, po pewnych modyfikacjach,
do innego typu pras mechanicznych. St¹d

Rys. 5. Pole operacyjne prasy  na pierwszym planie ruchoma os³ona dwiêkoizolacyjna t³ocznika zintegrowana z suwakiem (z prawej strony pó³automatyczny podajnik pó³produktu do matrycy)

te¿ opracowane na podstawie uzyskanych
wyników uogólnione zasady projektowania zabezpieczeñ przed ha³asem uderzeniowym, odnosz¹ce siê do pras mecha-

Rys. 6. T³umik ha³asu dla zrzutu powietrza z uk³adu steruj¹cego sprzêg³a
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Tabela 2
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE SKUTKÓW OBNI¯ENIA HA£ASU NA STANOWISKU OPERATORA PRASY DOWIADCZALNEJ KD 2122 PO WDRO¯ENIU W LATACH 1999-2000 ZABEZPIECZEÑ OGRANICZAJ¥CYCH HA£AS UDERZENIOWY

Rys. 7. Mo¿liwoci wykorzystania uzyskanych efektów zadania badawczego i zadañ wdro¿eniowych.

nicznych, powinny znaleæ szerokie zastosowanie w praktyce.
Wdro¿one kompleksowo prototypowe zabezpieczenia (bez stosowania wibroizolacji w posadowieniu maszyny)
pozwoli³y uzyskaæ nastêpuj¹ce rezultaty
w ograniczaniu emisji ha³asu uderzeniowego na stanowisku operatora prasy:
 osi¹gniêto zmniejszenie ha³asu
z 94,4 dB do 85,8 dB w trybie pracy skokowej oraz z 96,2 dB do 87,2 dB w trybie pracy skokowej podczas procesu wykrawania podk³adek z blachy stalowej
o gruboci 2 mm
 osi¹gniêto zmniejszenie ha³asu
z 72,9 dB do 68,3 dB w trybie pracy skokowej podczas procesu t³oczenia (profilowania) podk³adek z blachy stalowej
o gruboci 2 mm
 osi¹gniêto zmniejszenie ha³asu
z 67,2 dB do 56 dB podczas biegu ja³owego
 osi¹gniêto wyrane obni¿enie mocy
akustycznej prasy ze 111 do 103 dB w trybie pracy ci¹g³ej oraz ze 109 do 102 dB
w trybie pracy skokowej.
Mo¿liwoci wykorzystania i upowszechnienia wyników badañ ilustruje
schemat dzia³añ na rys. 7.
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