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SUMMARY 

Much literature concerns only the theory or the praktice of noise 

abatement. Not many articles deal with the area in between. This report 

tries to. 

In this report a method is described to search in a systematical way 

for a solution of a noise problem. The noise abatement in a factory for 

metal stamping gets extra attention, because this is very topical in 

Philips. 

The report starts with an extensive description of the 

noise. The actual situation concerning laws and quantities 

working in high noise levels, has also been described. A 

executed at Philips Sittard completes this investigation. 
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SAHENVATTING 

Veel literatuur behandelt of de theorie of de praktijk van geluid

bestrijding. Niet veel artikels bestrijken het gebied hier tussen in. 

Oit rapport probeert dat weI. 

In dit rapport staat beschreven een methode om systematisch een 

oplossing te zoeken van een lawaaiprobleem. De geluidbestrijding in een 

stamperij krijgt hierbij extra aandacht, daar deze zeer actueel is voor 

Philips. 

Bet rapport begint met een uitgebreide beschrijving van het 

verschijnsel geluid. De huidige situatie wat betreft wetten en aantallen 

mensen, die in te hoge geluidniveaus werken, worden ook beschreven. Een 

case study gedaan bij Philips Sittard completeert dit onderzoek. 

i 
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VOORVOORD 

Voor U ligt het produkt van 8 maanden onderzoek, gedaan bij het Centrum 

voor Fabricage Technieken van de Nederlandse Philips Bedrijven B.V •• Dit 

onderzoek werd verricht als afstudeeropdracht voor het behalen van het 

diploma werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische Universiteit 

Eindhoven. 

Bij de start van het onderzoek was het doe 1 van de opdracht niet 

helemaal duidelijk. Pas na enige tijd is de uiteindelijke wending er aan 

gegeven. Zondere enige voorkennis over geluid ben ik begonnen. Binnen 

Philips ga ik nu echter door als zijnde een geluiddeskundige. Het is 

niet dat het geluidaspect niet ontwikkeld is binnen Philips, doch dat er 
in de produktie nauwelijks rekening mee wordt gehouden. Ik hoop met dit 

verslag een aanzet te geven tot verbetering. 

Om de leesbaarheid van dit verslag te vergroten, heb ik aIleen tekst 

op de rechterpagina geschreven. De figuren en tabellen zijn dus links te 

vinden. 

Voordat U dit verslag in duikt, wil ik mijn begeleiders prof.ir. F. 

Doorschot en P.J.J. Renders bedanken, voor dat extra steuntje in de rug. 

Nog een opmerking: elk geluid kan verminderd worden! 

ii 

Ruud Derks 

oktober 1987 
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SYMBOLENLIJST 

a versnelling m/s 2 

A totale geluidabsorptie m2 

a referentie versnelling m/s 2 
0 

c voortplantingssnelheid m/s 

c1 voortplantingssnelheid in lucht m/s 

f frequentie Hz 

f onderste doorlaatfrequentie filter Hz 
0 

fb bovenste doorlaatfrequentie filter Hz 

f middenfrequentie filter Hz m 
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L Aeq equivalent geluidniveau dB(A) 

L equivalent geluiddrukniveau dB eq 
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L geluidvermogenniveau dB w 
p geluiddruk Pa -p effectieve geluiddruk Pa 

Po referentiedruk Pa 

r afstandllengte m 

R galm galmstraal m 

S oppervlakte m2 

t tijd/aantal seconden s 

T nagalmtijd s 
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v 
0 
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V geluidvermogen Vatt 

Yak akoestisch vermogen Vatt 

V mech mechanisch vermogen Vatt 

V referentie geluidvermogen Vatt 
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Z karakteristieke impedantie kg/m 2 s 

Ct absorptiecoefficient 

f. akoestisch rendement 
A golflengte m 
p dichtheid kg/m3 

v 
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BOOFDSTUK 1 Inleiding 

Veel mensen realiseren zich niet, dat een lage geluidproduktie van een 

machine een direkt symptoom is van een rustige loop en weinig wrijving. 

Dit geldt natuurlijk niet voor aIle machines, bijvoorbeeld niet voor 

trilvoeders, waarvan de werking is gebaseerd op wrijving. Vel kan het 

als generale stelling gehanteerd worden. Bij de bestrijding van geluid 

is men dus niet aIleen sociaal bezig, maar ook economisch. Vaat weinig 

geluid is, is Minder wrijving en slijtage en dus een langere levensduur. 

De tijdens het onderzoek van kracht geworden wettelijke bepalingen, 

waarin grenswaarden voor schadelijk geluid op de arbeidsplaats zijn 

opgenomen, bevatten de bepaling dat machines en werkzaamheden geen 

schadelijk geluid mogen veroorzaken. Het meest belangrijke onderdeel van 

deze bepaling is de eis dat een produktiemiddel niet meer dan een 

bepaald geluidniveau mag produceren (tenzij .••• ). Deze erg concrete 

bepaling zorgde v~~r activiteiten in Nederland op dit gebied en ook 

binnen Philips. Hierdoor is dit onderzoek aangeslingerd. 

De opdrachtomschrijving van dit onderzoek is geworden: 

- Inventariseer de situatie betreffende lawaai binnen Philips 

- Haak een hulpmiddel, met behulp waarvan aIle vestigingen hun 

geluidprobleem systematisch kunnen aanpakken 

- Toets dit met een case study. 

De doelstellingen zijn grotendeels bereikt. 

De maatregelen die genoemd worden zijn ingedeeld in twee soorten: de 

primaire en de secundaire maatregelen. Oit is gedaan in de vorm zoals 

het in [13] is gebeurd. Oeze indeling is daarom nog bijgevoegd als 

bijlage IV. 

Tijdens de loop van het onderzoek werd duidelijk dat er erg veel 

onderzoek gedaan wordt met een puur theoretisch karakter, terwijl de 

praktische zaken ook ruim beschreven zijn. Hiertussen bestaat eigenlijk 

niets. Oaarvoor is dit verslag geschreven. 

-1-
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Met een vrij groot algemeen gedeelte over geluid wordt geprobeerd de 

materie voor iedereen toegankelijk te maken. In hoofdstuk 3 is daarna 

ingegaan op de lawaaiproblematiek en bestaat uit statistieken en een 

beschrijving van bestaande wet ten en voorschriften. Het hierna volgende 

hoofdstuk geeft een beschrijving hoe een lawaaiprobleem in het algemeen 

aangepakt zou moeten worden. Hoofdstuk 5 gaat dieper in op de lawaaibe

strijding in een stamperij, daar deze bijzonder actueel is binnen 

Philips. Hoofdstuk 6 beschrijft een case study, met behulp waarvan de 

correctheid van de resultaten van de voorgaande hoofdstukken bekeken kan 

worden. Het laatste hoofdstuk geeft nog enkele conclusies en 

aanbevelingen die door de auteur graag naar voren gebracht worden. Een 

lijst van geraadpleegde bronnen en enkele bijlagen voltooien het 

verslag. 

- 3 -
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HOOFDSTUK 2 Geluid en zijn kenmerken 

Geluid is datgene wat men hoort. Eigenlijk gaat het bij geluid om 

trillingen en golven in de lucht, die om ons heen is. Een mogelijke 

definitie van geluid is als voIgt: 

Geluid is een trillingsverschijnsel dat door een bron wordt 

opgewekt, zich door een medium als een golfbeweging voortplant en 

door een ontvanger kan worden geregistreerd. 

In deze definitie zijn de drie belangrijke elementen al duidelijk 

zichtbaar: 

bron 

overdracht 

ontvanger 

Ook kan men uit deze definitie lezen, dat geluid meer omvat dan aIleen 

de trillingen en golven in lucht, namelijk ook die in vloeistoffen en 

vaste stoffen. Ter onderscheid spreekt men dan ook over respectievelijk 

lucht-, vloeistof- en constructiegeluid. 

Om duidelijkbeid te verschaffen en zeker om misverstanden te 

voorkomen, worden in de nu volgende paragrafen de symbolen en kenmerken 

van geluid in kort bestek beschouwd. De gebruikte karakteristieken zijn 

internationaal overeengekomen en vastgelegd. 

2.1 de frequentie f 

De frequentie, het aantal trillingen per seconde, is samen 

niveau het belangrijkste karakteristieke kenmerk van een 

verschijnsel. Geluid kan bestaan uit goed herkenbare tonen, 

- 5 -
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medium dichtheid voortplantingssnelheid 

(kg/m 3 )*10 3 (m/s)*10 3 

aluminium 2,7 5,2 

staal 7,8 5,1 

koper 8,9 3,7 

zink 7,1 1,4 

lood 11,3 1,2 

glas 2,5 4,9 
hout 0,4-0,8 2-3 
beton 1,5-2,3 1,8-3,4 

lucht one 0,33 

30ne 0,35 
lOOne 0,39 

300ne 0,48 

tabel 2.1 De dichtheden van verschillende materialen en hun 

longitudinale golfsnelheden. 

- 6 -
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zeggen geluiden met gedurende een bepaalde tijd aanwezige componenten 

van een bepaalde frequentie, zoals bijvoorbeeld bij muziek. De geluiden 

waarmee men in de industrie te maken heeft, zijn echter heel anders van 

karakter. Zij bestaan uit allemaal verschillende en steeds wisselende 

frequenties en sterktes. 50ms komt er een echte toon in voor, 

bijvoorbeeld bij het geluid dat afkomstig is van een "jankende" 

ventilator. 

De mens kan geluiden waarnemen als diens frequentie ligt tussen 

ongeveer 20 en 20.000 Herz. Het oor is echter niet voor elke frequentie 

even gevoelig. Hierop wordt later nog terug gekomen. De geluiden onder 

de 20 Hz noemt men infrageluid en boven de 20 kHz ultrageluid. Honden 

hebben een hogere gehoorgrens. Zo kan het gebeuren dat een pieptoon 

bijvoorbeeld veroorzaakt door een transformator in een televisie een 

hond helemaal stapelgek maakt, terwij 1 zijn baas die bepaalde toon niet 

kan horen en de hond dus niet begrijpt. De vleermuis heeft een nog veel 

hoger bereik: zijn maximaal te horen frequentie ligt bij ongeveer 80 

kHz. 

Daar de voortplantingssnelheid van geluidsgolven in lucht (c1) voor 

aIle frequenties gelijk is, namelijk c1=340 ~/s, kan met behulp van de 

formule c = A * f de golflengte A in lucht berekend worden. Voor 

bijvoorbeeld 100, 1000 en 10.000 Hz zijn de golflengten respectievelijk 

3,4 meter, 3,4 decimeter en 3,4 centimeter. Aangezien de 

voortplantingssnelheden per medium verschillend zijn (zie tabel 2.1), 

zijn de golflengten ook verschillend. Bij geluidverschijnselen waarbij 

de geometrische wet ten in het geding zijn, zoals bijvoorbeeld bij 

terugkaatsing, spelen de verschillen in golflengten een belangrijke role 

AIleen wanneer de golflengte van het geluid in kwestie klein is in ver

gelijking met de afmeting van vlakken of gedeelten daarvan, kan met de 

geometrische wet ten gerekend worden. Zijn deze afmetingen van dezelfde 

orde van grootte of kleiner dan de golflengte dan "spoelt" het geluid om 

de vlakken heen. In dat geval is er geen sprake van reflectie. 

2.2 het geluiddrukniveau L 
p 

De effectieve waarde van de geluiddruk beschrijft de sterkte van het 

lucht- en vloeistofgeluid. In de praktijk wordt echter niet met de 

- 7 -



dB(A) SOORT VAN CEWm 

140 pijngrens 

130 startend straalvliegtuig op 50 m 

pneumatische chipper instalJatie 

120 snijbrander op I m; autoclaxon (zeer nabij) 

beatband 

110 houtcirkelzaag, drilboor op I m 

100 

land end straalvliegtuig op 250 m hoogte 

kogelmolen cementfabriek op 1 m; helicopter op 30 m hoogle; drukkerij. metaal· 
bedrijf 
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houtbewerkingsmacltine op I m; opgevoerde bromfiets, zware vrachtwagen. 35 km/hr 
op 7,5 m 

90 

70 

60 

50 

passerende trein, 120 km/hr op 25 m 
orkest; autowasinrichting; ketelhuis 
lichte vrachtw:lgen, 35 km/hr op 7,5 m; draaibank 
personenauto. 35 km/hr op 7,5 m; motorfiets 
binnen 2eV, 100 km/hr; trein, 60 kmihr op 25 m 
bromfiets; nabij drukke verkeersweg 
hand mixer. koffiemolen op 1 m; zeer luide radiomuziek 
grasmaaier met benzineT"Qotor op 7 m 
lV. stofzuiger op I m; continue gevelbelasting huizen op 25 m van autosnelweg 

binnen Mercedes 280 S, 120 km/hr; binnen D-trein 
electrische typmachine op 1 m; druk restaurant 
normaal gespreksniveau; grens ongestoord telefoongesprek 
electrische grasmaaier op 7 m; binnen TEE 
normaal niveau in kantoorruimten 
ventilatorkachel op I m 
mormale woonwijk overdag (buiten) 

rustig kantoor. vogelgeluiden 

40 rustige woonstraat overdag; koelkast op 1 m 

binnenniveau ziekenhuis, vergaderzaal 

30 leeszaal bibliotheek; rustige woonwijk 's nachts (buiten) 

binnenshuis in stil dorp; normale slaapkamer; stiltegebied 

zacht gefluister 

omroepstudio 

vallend blad 

ge!\Oordrempei 

tabel 2.2 Een overzicht van geluidniveaus uit het dagelijkse leven (18J 

- 8 -
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geluiddruk zelf gerekend maar met een daarvan afgeleide grootheid: het 

geluiddrukniveau L. De eenheid is de decibel (dB) en hij is als voIgt 
p 

gedefinieerd: 

(dB) formule 2.1 

Yaarbij: L het geluiddrukniveau (dB) p 

-p de effectieve geluiddrukniveau (Pa) 

Po de referentiedruk (Pa) 

De eenheid Pa (Pascal) is gelijk aan 1 N/m2• De gekozen referentiedruk 

valt samen met de gehoordrempel bij 1000 Hz en is gestandaardiseerd op 

1 -5 -5 f d . 2· 0 Pa. Geluid met een geluiddruk van 2·10 Pa hee t us een nlveau 

van 0 dB. Bij een geluiddruk van 104 maal de drempeIwaarde (L =80 dB) p 

Iigt ongeveer de gehoorschadegrens. De pijngrens ligt bij ongeveer 140 

dB. In het gebied van 0 tot 140 dB Iiggen du~ aIle geluiddrukniveaus 

tussen de net waarneembare en de onverdragelijke geluiden. 

De effectieve geluiddruk wordt gedefinieerd als: 

-2 1 JT 2 p = ~. p (t) dt 
o 

voor T ~ CX) formule 2.2 

Tabel 2.2, ontleend aan de publicatie "geluidhinder, geluidbewaking" 

[18] van het toenmalige Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene 

geeft een idee van de bij een aantal geluidniveaus behorende bronnen. 

In een geluidveld worden de luchtdeeltjes met een bepaalde snelheid 

heen en weer bewogen. Deze wisselende snelheid nu bepaalt de geluiddruk. 

Het verband tussen de geluiddruk p en de snelheid v kan voor een vlakke 

lopende golf gegeven.worden door de vergelijking: p = pev formule 2.3. 

Hierin is p de dichtheid van het medium (kg/ml) en c de 

voortplantingssnelheid in het medium (m/s). Het produkt pc wordt ook weI 

de karakteristieke impedantie Z van het medium genoemd. Aangezien voor 

lucht geldt dat p = 1,2 kg/ml en c = 340 m/s is de karakteristieke 

impedantie van lucht gelijk aan 400 kg/m 2s. 

- 9 -
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figuur 2.4 een buiggolf 
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2.3 golftypen 

Er zijn 4 soorten basisgolven te onderscheiden. De eerste, de zuiver 

longitudinale, is in gassen en vloeistoffen aanwezig. Bij vaste stoffen 

kunnen aIle vier de soorten worden aangetroffen, afhankelijk van de 

situatie [3]. 

a. zuiver longitudinaal (figuur 2.1). Deze golfvorm komt voor in gassen, 

vloeistoffen en in vaste stoffen, wanneer de afmetingen van dat medium 

veel groter zijn dan de golflengte. De voorplantingssnelheid is constant 

bij een bepaald medium. Zoals ook uit de tekening is op te maken, is de 

deeltjessnelheid in dezelfde richting als de voortplantingsrichting. Dit 

in tegenstelling tot de nog te beschrijven transversale golf. 

b. zuiver transversaal (figuur 2.2). Deze golfvorm is aIleen te 

verwachten bij relatief erg grote medium afmetingen. De voortplantings

snelheid is constant en diens richting staat loodrecht op de bewegings

richting van de deeltjes. 

c. quasi-longitudinaal (figuur 2.3). Voornamelijk in balken, platen en 

rubberveren is deze golfvorm te verwachten. De voortplantingssnelheid is 

weer constant, hoewel hij lager is dan bij de zuivere longitudinale 

golf. Dit komt door de dwarscontractie. De deeltjesbeweging is 

hoofdzakelijk in plaatrichting, maar door de eindige afmetingen en de 

dwarscontractie komt er nog een kleine transversaalcomponent bij. 

d. buiggolf (figuur 2.4). Het karakteristieke aan dit golftype is dat de 

voortplantingssnelheid niet constant is, maar evenredig is met de wortel 

van de frequentie. Deze golfvorm domineert ook vaak bij 

constructiegeluid-trillingen en komt voor bij balken en platen. 

2.4 constructiegeluid 

De transversale componenten (zie paragtaaf 2.3) van trillende gebouw- of 

machinedelen kunnen als oorzaak of gevolg van luchtgeluid een rol 

spelen. Deze componenten kunnen namelijk geluidafstraling veroorzaken of 

zelf aangestoten worden door opvallend luchtgeluid. De sterkte van 

constructiegeluid kan op 3 manieren worden beschreven: door de 

amplitude, de snelheid of de versnelling van de trillende beweging. 
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Schallquelle W Lw 
Watt dBre 10-12 W 

Unterhaltungssprache (Mittelw.) 1 . 10-5 70 
Vortrags- und Diskussionssprache 
(Zimmerlautstarke) 3.10-5 75 
Schreibmaschine 3· 10-5 75 
Schulklasse lebhafter Unterricht I . 10-3 90 
Schulklasse singend 2.10-2 103 
menschliche Stimme (maximal) 2.10-3 93 
FIUgel (fortissimo) 0,2 113 
Trompete (fortissimo) 0,3 115 
Pre6lufthammer 1 120 
Pauke, Orgel (fortissimo) 10 130 
75-Mann.{)rchester (maximal) 60 138 
Gr061autsprecher 100 140 
J:Menflugzeug lOs 170 

tabel 2.3 Enkele voorbeelden van geluidvermogens en hun niveaus [22]. 
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Heestal wordt de effectieve snelheid of versnelling gebruikt. Het 

bijbehorende niveau is dan: 

snelheidsniveau: L = 10 v 

versnellingsniveau: L = 10 
a 

log 
2 v 

-2-
v o 

2 a log ---2-
ao 

(dB) 

(dB) 

Vaarbij de referentieversnelling a o 
gelijk 

formule 2.4 

formule 2.5 

is aan 2 m/s • Als 

referentiesnelheid v is gestandaardiseerd 10-9 m/s. Soms komt men ook 
o 

de vroeger gebruikte waarde tegen van v =5'10-8 m/s. In die gevallen is 
o 

het snelheidsniveau 34 dB lager. 

2.5 het geluidvermogenniveau L w 

Het geluidvermogenniveau is de enige echte goede maat voor de sterkte 

van een bron. Het is immers een grootheid die onafhankelijk is van de 

omstandigheden. Het behulp van het geluidvermogen kan afhankelijk van de 

bestaande situatie een geluiddrukniveau op een bepaalde afstand berekend 

worden en ook andersom. Het geluiddrukniveau is natuurlijk afhankelijk 

van de omstandigheden met betrekking tot de akoestische eigenschappen 

van de ruimte, de afstand tot de bron, het aantal bronnen etc. Het 

geluidvermogen is een voor een bepaalde machine vaste waarde en zijn 

niveauis gedefinieerd als: 

L = 10 w log ~ V 
o 

(dB) formule 2.6 

Hierbij is het referentie vermogen gesteld op 10-12 Vatt. Tabel 2.3 

geeft enkele voorbeelden. 

2.6 het akoestisch rendement ( 

Heestal wordt slechts een zeer klein gedeelte van het machinevermogen in 

geluidvermogen omgezet. Dit gedeelte wordt door het zogenaamde 

akoestische rendement ( weergegeven. Het akoestische rendement is dus 

gedefinieerd als: 
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geluidarme elektromotor 

"normale" elektromotor 

dleselmotor. 3000 omw./mtn. (geluid van motorblok) 

dieselmotor, 800 omw./min. (geluld van motorblok) 

dieselmotor met drukvulgroep, 1500 omw./min. (uitlaatgeluid) 

kleine gas turbine inlaatgeluid 

uitlaatgeluid 

turbinehuisgeluid 

tandwieloverbrenging speciaal 

"geluidarm" 

normaal 

slecht 

ventilator in optimaal werkpunt bij drukken lager dan 

250 N/m
2 

ventilator in optimaal werkpunt bij druk ~p [N/m2] hoger 

dan 250 N/m2 

elektrodynamische luldspreker 

37/87 NE 

2.10-8 

2.10-7 

5.10-6 

4.10-7 

1.10-4 

1.10-4 

1.10-5 

1.10-6 

3.10-8 

2.10-7 

1.10-6 

3.10-6 

-9 
4~p.10 

5.10-2 

tabel 2.4 De orde van grootte van het akoestisch rendement van enkele 

geluidbronnen [29]. 
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V r _ ak 
0;, - V 

mach 
(-) 

Vaarbij: Yak : het geluidvermogen de machine (Yatt) 

formule 2.7 

V h! het electrische of mechanische vermogen van de machine (Vatt) mac 

Bet akoestische rendement is vooral afhankelijk van het type machine. 

Tabel 2.4 laat enkele akoestische rendementen zien, waarbij vermeld 

dient te worden dat de waarde voor een bepaald type machine niet erg 

veel verschilt per machine. Als het akoestisch rendement van een type 

machine bekend is, kan het geluidvermogenniveau bepaald worden met 

behulp van de formule: 

L = 120 + 10 log (.y h w mac (dB) formule 2.8 

-12 Vaarbij L het geluidvermogenniveau in dB is ten opzichte van 10 V. 
w 

Bet geluiddrukniveau kan nu, afhankelijk van de situatie, berekend 

worden met de formules beschreven in paragraaf 2.7 over geluiduitbrei

ding. 

2.7 geluiduitbreiding 

De manier van uitbreiding van het geluid van een machine met een zeker 

geluidvermogen bepaalt het geluiddrukniveau in zijn omgeving. Twee 

verschillende manieren van geluiduitbreiding zijn elementair: de 

uitbreiding in het zogenaamde vrije veld en in een gesloten ruimte. Deze 

zullen achtereenvolgens behandeld worden. 

- geluiduitbreiding in het vrije veld 

In aanmerking voor deze situatie komen vooral vliegtuigen, vrachtwagens 

etc. Ook machines in een erg grote en hoge hal kunnen met dit principe 

beschouwd worden. Bet geluidvermogen is: 

-2 
V ::-L . s 

pc (Vatt) formule 2.9 

Vaarbij: pc de karakteristieke impedantie van het medium (kg/m 2 s) 

p het gemiddelde geluiddrukniveau op het oppervlak (Pa) 

S de oppervlakte (m2) 
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1 diffuus veld 

-.. log r 

figuur 2.5 Bet niveauverloop in het vrije veld, in een hal-achtige 

ruimte en in verschillende vlakke ruimten. 
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In een vrij veld is de oppervlakte logischerwijze gelijk aan 4nr2. Dan 

kan met gebruik van de referentiewaarden formule 2.9 herschreven worden 

tot: L = L - 20 logr - 11 (dB) p w 
Yanneer de geluidbron op de grond staat en er dus maar in de halve vrije 

2 ruimte uitgestraald kan worden is de oppervlakte S=2nr • Dan wordt de 

formule: L = L - 20 log r - 8 (dB) 
P w 

Verandert men de afstand van r 1 tot r 2 dan verandert het geluiddruk-

niveau met: aL = 20 
r 2 (dB) log --p r 1 

Dus bij een verdubbeling van de afstand wordt het niveau 6 dB lager. 

- geluiduitbreiding in een gesloten ruimte 

Het geluid van een bron in een gesloten ruimte komt langs verschillende 

wegen bij de ontvanger: rechtstreeks, langs de direkte weg van bron tot 

ontvanger of via de indirekte Weg, via reflecties op wanden, bodem en 

inrichting. 

Dichtbij een bron is de geluiddruk hoger en neemt af naarmate de 

afstand groter wordt. Op een bepaalde plaats is de geluiddruk van dit 

directe veld even groot als de geluiddruk van het diffuse of indirecte 

V lh veld. Voor deze zogenaamde galmstraal R geldt: R 1 = 0,057'(-T) (m). ga m 

Hierin is V het volume van de ruimte (m 3 ) en T de nog te beschrijven 

nagalmtijd (s). 

De plaats waar de arbeider aan een machine werkt ligt steeds binnen 

deze galmstraal, dus in het directe geluidsveld van de bron. Met geluid

absorberende maatregelen in de ruimte (zoals muren bedekt met 

geluidabsorberend materiaal) kan men aIleen het niveau verder van de 

machine af beinvloeden en niet het geluidniveau op de arbeidsplaats. Het 

geluiddrukniveau L is dan: L = L - 10 log V + 10 log T + 14 (dB). 
p p w 

In ruimten, Waarvan de lengte of breedte-afmetingen veel groter zijn 

dan de hoogte, stelt zich geen diffuus geluidsveld in met constant 

niveau. In zulke ruimten, zoals grote produktiehallen, zakt het niveau 

bij toename van de afstand (zie figuur 2.5). Deze zakking gaat sneller 

wanneer de muren met geluidabsorberend materiaal bedekt zijn. 
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2.8 de nagalmtijd 

De nagalmtijd van een ruimte is een maatstaf voor het akoestische gedrag 

van die ruimte. Het zegt iets over de aanwezigheid van geluidabsorptie. 

Is de nagalmtijd klein dan is er sprake van veel geluiddemping. Geluid 

zal dan nauwelijks weerkaatst worden en zal snel uitdempen. Is de 

nagalmtijd groot dan is er sprake van weinig geluidabsorptie. Tegen aIle 

wanden zal het geluid weerkaatst worden en er stelt zich een diffuus 

geluidsveid in. Dat wil zeggen dat de geluidsdruk, bij benadering, 

overal geIijk is, behalve bij de wanden en dicht bij de bron. 

De definitie van de nagalmtijd is: de tijd waarin het niveau van een 

geluidbron na afschakelen 60 dB daalt. 

In het eerder genoemde diffuse geluidsveld hangt de nagalmtijd op 

eenvoudige wijze af van de totale geluidabsorptie A in die ruimte, 

namelijk volgens de formule van Sabine: T = 0,163'! (seconde). 

A is de totale geluidabsorptie in de ruimte en is gelijk aan de som van 

de produkten van de delen van het totale oppervlak S met hun 

absorptiecoefficient «. In formulevorm is dit: A = E «. * S •• 
1 1 

Enkele voorbeelden van nagalmtijden zijn: 

een goed gemeubileerde huiskamer: T = 0,5 sec. 

een schouwburgzaal T = 0,9 - 1,3 sec. 

een concertzaal: T 1,7 - 2,3 sec. 

2.9 bet equivalente geluiddrukniveau L eq 

Het geluiddrukniveau is bijna nooit constant en varieert meestal vrij 

sterk gedurende een bepaalde tijd. Daarom is een zogenaamd equivalent 

geluidniveau (L ) in gebruik, gedefinieerd als het niveau voor een in eq 

de tijd constant geluid dat dezelfde energie-inhoud heeft als het te 

beschrijven geluid. Dit equivalente niveau kan bepaald worden door een 

integrerende (:middelende) geluidniveaumeting of rekenkundig met de 
formuIe: 

L eq 

T 
10 log ( i . I 10(0,1'Lp(t) dt ) 

o 
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figuur 2.6 Verzvakkingscurve van het "A"-netverk. 
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met voor T de gewenste tijd, bijvoorbeeld een werkdag (8 uur) of een 

etmaal. Bet equivalente geluiddrukniveau kan bepaald worden op een 

bepaalde plaats, bijvoorbeeld op de arbeidsplaats voor een machine, of 

voor een bepaalde persoon. Biervoor bestaan speciale draagbare 

geluidniveaumeters (zogenaamde dosimeters). Ook kan een statistische 

analyse van het geluidniveau uitgevoerd worden. Daarvoor moet bepaald 

worden hoeveel tijd die persoon in een bepaald geluiddrukniveau 

verblijft. Met behulp van de laatste formule kan dan de L -waarde eq 

berekend worden. Dit niveau nu is bepalend voor mogelijke gehoorschade 

en wordt daarom in de wet als zodanig gebruikt. Meestal wordt echter het 

A-gewogen equivalente geluidniveau LA als maatstaf genomen. eq 

2.10 het geluidniveau in dB(A) en NR-curven 

Niet aIleen de geluidsterkte, maar ook de frequentie van het geluid is 

van be lang voor hoe de ontvanger het geluid waardeert. Daarom zijn er in 

de praktijk verschillende methodes gemaakt, om het geluid een waarde te 

geven die de subjectieve waardering weergeeft. De belangrijkste zijn de 

A, B, C en D-curven in decibels en de NR-cur~en. In de praktijk worden 

aIleen de NR-curven en de A-waardering veel gebruikt. Deze zullen daarom 

ook achtereenvolgens beschreven worden. 

- het geluidniveau in dB(A) 

Omdat twee tonen van gelijke sterkte maar verschillende frequentie niet 

even hard ontvangen worden, is het geluidniveau in dB(A) ingevoerd (niet 

te verwarren met het geluiddrukniveau in dB). De laagfrequente componen

ten van een geluidspectrum worden verzwakt ten opzichte van het midden

en hoogfrequente gebied. Dit kan rekenkundig gebeuren, bijvoorbeeld met 

behulp van figuur 2.6, of automatisch bij de meting door instelling van 

het meetinstrument. Bierin zal een ingebouwd A-netwerk deze 

karakteristieke waarden toevoegen. Uit een gemeten octaaf- of terts

geluidspectrum kan met het geluidniveau berekenen door aIle niveaus te 

sommeren na correctie volgens figuur 2.6. Bij de beoordeling van 

hinderlijkheid en kans op gehoorschade is deze van belang. Zie voor meer 

informatie over de werking van het oor en de subjectieve waardering van 
geluid bijlage I. 
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figuur 2.7 Meetwaarden uitgezet in een NR-curve (Philips Zwolle). 
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De meeste kentallen die in de akoestische wereld gebruikt worden 

hebben zowel een A-gewogen waarde als een niet-gewogen waarde. Dit is 

eenvoudig te zien doordat het A-gewogen symbool het subscript A 

meekrijgt. Zo is LA het A-gewogen equivalente geluiddrukniveau. Er is eq 

een verschil in benaming tussen het geluiddrukniveau Lp in dB en het 

geluidniveau LA in dB(A). 

- de Noise-Rating curven 

Een beoordelingsmethode die steeds minder gebruikt wordt, meestal wordt 

de A-correctie gebruikt, is de bepaling van de subjectieve waardering 

met behulp van de Noise-Rating curven. Bij gebruik van de NR-curven 

wordt de frequentie-afhankelijkheid van de beoordeling verkregen met 

behulp van curven. Voor de vergelijking is een octaaf-geluidspectrum 

nodig. De laagste curve die niet overschreden wordt door het spectrum is 

de NR-waarde. 

Aan het verschil tussen de spectrumcurve en de NR-curve kan men zien 

in welk freqeuntiegebied men maatregelen moet treffen om het niveau te 

verlagen. De NR-waarde van elke curve wordt bepaald door het niveau in 

de 1000 Hz band. In figuur 2.7 wordt een praktljk voorbeeld gegeven. De 

NR-waarde van dat geluidspectrum is 74. Het geluidniveau is 78 dB(A). 

Het verschil tussen het geluidniveau in dB(A} en het NR-getal van een 

bepaald geluid ligt in het algemeen tussen de 0 en 10 dB. Dit is 

natuurlijk afhankelijk van de frequentiesamenstelling. Gemiddeld wordt 

in de praktijk met een verschil van 5 dB gerekend (het geluidniveau is 5 

meer dan de NR waarde). 

2.11 bet meten van geluid 

Een geluidmeting bestaat uit het vaststellen van het geluidniveau bij de 

verschillende frequenties. Bij industriele geluiden is daarbij een vrij 

ruwe frequentie indicatie vaak al voldoende, bijvoorbeeld een octaaf

bandmeting. Deze soort van analyse wordt gedaan met behulp van filters. 

Een filter is in dit verband een electrisch netwerk, dat een spanning 

aIleen binnen een bepaald frequentiegebied doorlaat. Het filter wordt 

gekarakteriseerd door een bandbreedte 6f, door de onderste (f) en o 
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figuur 2.8 Voorbeeld van een octaaf- en een tertsbandspectrum gemeten in 

een fabrieksruimte. Het geluidniveau LA=91,4 dB(A) [12}. 

p!l) Zeifverlau I 
Ilineorer MonstobJ 

I 

a. ~-----------50ms----------~~ 

figuur 2.9 Het tijdverloop van een bepaald geluid met een periodiek 

karakter [12]. 
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door de middenfrequentie f • m 

Natuurlijk geldt altijd dat 6f = fb - fo (Hz). 

De meest gebruikte filters zijn de octaaffilters en de tertsfilters. 

Dit zijn allebei filters met een constante relatieve bandbreedte. Dat 

wil zeggen dat :f constant is. Octaafbandfilters zijn filters waarvoor 
m 

geldt dat fb = 2 f .De middenfrequentie is f o m I fb-f = 1,41 f • Het 9 o 0 

octaafbandfilters wordt het gehele voor de praktijk belangrijke 

frequentiegebied beschreven. Voor nauwkeuriger analyse zijn filters met 

geringere bandbreedte nodig, zoals tertsbandfilters (1 terts -! octaaf). 

Zie figuur 2.8. Uit de tertsbandmeting kan door sommeren van de 3 

waarden in een octaafband het octaafbandspectrum verkregen worden. 

Voor het identificeren van geluidsbronnen zijn 2 meetmethoden vaak 

gebruikt: 

- Uit het verloop van de geluiddruk als functie van de tijd kan men soms 

erg belangrijke informatie krijgen, wanneer het geluiddrukniveau veel 

varieert en periodiek is samengesteld. Door he~ begin van de meting te 

koppelen aan een stand van de stoter bij het snijproces bijvoorbeeld 

kunnen de verschillende momenten van het proces, aanvoer materiaal en 

dergelijke, aangegeven worden op het meetresultaat. Is er 1 

overheersende bron dan kan die op deze manier eenvoudig bepaald worden 

(zie figuur 2.9). 

- Een andere methode is het bepalen van een smalbandig spectrum. Vanneer 

er in het geluid een duidelijk tonaal karakter zit, kan men door 

redeneren de veroorzaker van die frequentie vinden. Bij een ventilator 

bijvoorbeeld veroorzaakt de draaiende rotor een tonaal geluid met een 

frequentie die gelijk is aan het produkt van het toerental en het aantal 

schoepen. 

2.12 het sommeren van bronnen 

Vanneer 2 bronnen met geluiddrukniveaus van respectievelijk L1 en L2 bij 

elkaar geplaatst worden is het totale geluidniveau te berekenen met de 
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figuur 2.11 Voorbeelden van audiogrammen. De doofheid wordt in decibels 

voor verschillende toonhoogten gegeven [5]. 
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formule: 

L
tot 

= L1 + L2 = 10 log ( 100,1·L1 + 100,1'L2 ) (dB) formule 2.12 

Met behulp van figuur 2.10 kan de sommatie ook grafisch uitgevoerd 

worden. Voor een beperkt aantal bronnen gaat dit meestal sneller. Bet 

bepalen van het octaafbandniveau uit het tertsbandniveau gaat op 

identieke wijze. 

2.13 audiometrie 

De mate van doofheid van iemand kan worden bepaald door audiometrie 

(gehoormeting). Daarbij krijgt de persoon waarvan het gehoor onderzocht 

wordt tonen van verschillende hoogten en sterkten te horen. Zo kan 

bepaald worden welke tonen die persoon nog net kan waarnemen. Omdat dit 

op verschillende toonhoogten gebeurt van laag naar hoog, krijgt men een 

beeld van het gehoorverlies per toonhoogte. Ben voorbeeld hiervan is te 

zien in figuur 2.11. Ben dergelijk beeld wordt ook weI een audiogram 

genoemd. Door audiometrie wordt niet aIleen de lawaaidoofheid door het 

lawaai op het werk gemeten, maar iedere achteruitgang van het gehoor. 

Ook de normaal optredende doofheid als mens en ouder worden of 

gehoorschade tengevolge van een ziekte worden mee gemeten. Daarom kan 

achteruitgang van het gehoor niet altijd als een gevolg van het lawaai 

op het werk worden beschouwd. 

Van iedereen die in een omgeving gaat werken waar men het risico 

loopt een gehoorbeschadiging op te doen, dient al voor de aanvang van 

het werk een audiogram gemaakt te worden. Dan ligt de beginsituatie voor 

eens en voor altijd vast. Als dan bij een herhalings-audiometrie blijkt 

dat het gehoor sneller achteruit gaat dan op grond van normale 

veroudering verwacht mag worden dienen maatregelen genomen te worden. 
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figuur 3.1 Het aantal en percentage werknemers, dat in de Nederlandse 

industrie werkt in geluidexpositieniveaus die tenminste de op 

de horizontale as aangegeven waarde hebben [20]. 
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figuur 3.2 Het percentage mensen met een gehoorschade van tenminste 30 

dB als functie van het geluidexpositieniveau voor: 

A: een blootstellingsduur van 10 en een leeftijd van 30 jaar. 

B: een blootstellingsduur van 30 en een leeftijd van 60 jaar. 
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BOOFDSTUK 3 lawaaiproblematiek: omvang en voorschriften 

Voordat men oplossingen gaat zoeken, moet de omvang van het probleem 

bekend zijn, zodat men weet of het de moeite waard is. Daarom wordt in 

kort bestek de geluidsituatie beschouwd voor respectievelijk Nederland 

en de Philips-vestigingen in Nederland. In het tweede gedeelte van dit 

hoofdstuk zijn de resultaten beschreven van het onderzoek naar de 

bestaande wetgeving en voorschriften betreffende deze problematiek. Dit 

laatste onderverdeeld in de E.G., Nederland en Philips. 

3.1 de geluidsituatie in Nederland en binnen Philips 

Er blijkt een duidelijk verschil te zijn tussen de percentages van 

mensen die in hoge lawaainiveaus werken in Nederland en bij Philips. 

3.1.1 Voor Nederland is door V. Passchier-Vermeer [20] geschat dat 38 

% van de beroepsbevolking in de industrie in lawaaiexpositieniveaus van 

80 dB(A) of hoger werkt (zie figuur 3.1). Bij een aantal van 1 miljoen 

werknemers in de industrie betekent de figuur dat er naar schatting 

130.000 personen in lawaaiexpositieniveaus van 90 dB(A) of meer werken 

en 250.000 personen in niveaus van meer dan 85 dB(A). Niet aIleen in de 

industrie komen hoge geluidniveaus voor, maar ook in de landbouw, de 

bouwnijverheid en het bedrijfsgoederenvervoer. Hier zijn echter geen 

landelijke schattingen van bekend. Uitgaande van de stelling dat een 

geluidniveau van 80 dB(A) gehoorschade kan veroorzaken, is de omvang van 

het probleem groot genoeg om strenge maatregelen te gaan nemen. 

Vaarom is er nu een grens getrokken bij de 80 dB(A), als zijnde een 

grens waarboven gehoorschade veroorzaakt kan worden? In figuur 3.2 is de 

kans op een bepaalde gehoorschade gegeven als functie van het 

lawaaiexpositieniveau. Met verder nog als parameter de totale tijd 

waarin die blootstelling plaats yond (10 of 40 jaar). Als gekozen 

gehoorschade is genomen een gemiddelde van de gehoorverliezen in het 

audiogram bij 2000 Hz en 4000 Hz van tenminste 30 dB (gemiddeld over het 

linker- en rechteroor). 
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vestiging 80-85dB(A) 85-90dB(A) 90-95dB(A) >95dB(A) 

Alkmaar 1 2 24 18 
Almelo 25 8 0 0 
Amsterdam 13 16 7 0 
Apeldoorn 7 0 0 10 
Best 0 1 3 0 

Blerick 10 7 4 0 
Deurne 40 0 0 0 
Doetichem 2 5 2 0 
Drachten/Sneek 70 90 41 0 
Eindhoven 805 405 222 93 

Heerlen 22 8 4 0 
Hilversum 4 27 12 1 
Hoorn 4 1 1 0 
Huizen 16 12 3 9 
Leeuwarden 10 10 0 0 

Haarheeze 20 0 0 0 
Hiddelburg 26 30 190 0 
Nijmegen 5 8 21 4 
Oss 100 25 3 0 
Roermond 201 52 60 48 

Roosendaal 0 274 96 0 
Sittard 66 74 5 0 
Stadskanaal 58 6 2 8 
Terneuzen ? ? ? ? 
Tilburg 40 16 3 0 

Uden 78 17 7 0 
Utrecht 10 9 10 0 
Valkenswaard 13 7 4 0 
Waalre 15 6 5 19 
Weert 400 105 20 0 

Winschoten 83 19 3 21 
Winterswijk 15 12 2 0 
Zwolle ? 108 43 0 

totaal 2159 1360 797 231 

tabel 3.1 Aantal personen, dat werkzaam is in Philips vestigingen in 
Nederland in gebieden met een equivalent geluidniveau van 
bepaalde waarden. 

-30-



37/87 NE 

De kans op gehoorschade is echter niet aIleen afhankelijk van de 

blootstellingsduur en het niveau, maar is ook individueel bepaald. De 

een is er gevoeliger voor dan de ander. Een extra complicatie voor 

beschouwingen over de kans op gehoorschade door lawaai wordt veroorzaakt 

door het feit dat gehoorverlies ook kan optreden naarmate men ouder 

wordt, door bepaalde ongevallen, ziekten en bij gebruik van sommige 

medicijnen. 

In figuur 3.2 is sprake van gehoorverlies, veroorzaakt zowel door 

veroudering als door lawaai. De door lawaai veroorzaakte kans op 

gehoorschade kan verkregen worden door van curve B 23 % af fe trekken. 

Die 23 % is de waarde bij 75 dB(A). In de praktijk is er voor curve A 

geen aanpassing nodig (er van uitgaande dat er op 30-jarige leeftijd nog 

geen natuurlijk gehoorverlies is). Uit deze figuur blijkt dus dat als 

100 mensen hun gehele arbeidsleven in 100 dB(A) werken, er 85 mensen de 

eerder genoemde gehoorschade hebben opgelopen. Voor 90 dB(A) zijn dit 41 

personen. Vermindering van het lawaaiexpositieniveau van 100 naar 90 

dB(A) heeft dus op de lange duur tot gevolg dat het percentage mensen 

met de genoemde gehoorschade daalt met 44 %. Door reductie van 90 tot 80 

dB(A) is deze verlaging 16 % (namelijk van 41 % tot 25 %). Een reductie 

van 80 % naar lagere waarden levert maximaal' een verlaging van naar 

schatting 2 %. 

3.1.2 Binnen Philips is eind 1984 een onderzoek gedaan bij de 

verschillende vestigingen. Hierbij zijn de waarden van de vestigingen in 

Eindhoven onder 1 noemer gebracht, daar het aIleen de bedoeling is om 

kijk de krijgen op de ordegrootte van de niveaus binnen Philips (zie 

tabel 3.1). Uit deze tabel nu blijkt dat er totaal ongeveer 4600 mensen 

blootgesteld worden aan niveaus van 80 dB(A) en hoger. Uitgaande van de 

veronderstelling dat er 69.000 personen bij de Nederlandse Philips 

Bedrijven werken, is het percentage van werknemers die werken in een 

lawaainiveau boven de 80 dB(A) ongeveer 7 %. Dit vergeleken met de 38 % 

zoals het gemiddeld over heel Nederland is (zie figuur 3.1), blijkt dat 

er duidelijk een verschil is. Dit wordt veroorzaakt door de reeds jaren 

bestaande veiligheidsvoorschriften en door het verantwoordelijkheids

gevoel wat blijkbaar bij de Philips werknemers bestaat. 

Bij de tabel dient vermeld te worden dat de waarden veel kunnen 

verschillen van de waarden in de huidige situatie. 
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3.2. voorschriften en wetten 

Achtereenvolgens worden besproken de wet ten danwel voorschriften gemaakt 

door de Europese Gemeenschap, Nederland en Philips. 

3.2.1 De Europese Gemeenschap is op dit moment zelf een richtIijn aan 

het opstellen betreffende "de bescherming van werknemers tegen de 

risico's van blootstelling aan chemische, fysische en biologische 

agentia op het werk" [6]. Hierin zit een bepaald onderdeel over Iawaai. 

Daar de lidstaten het er nog niet over eens zijn, is de verwachting dat 

een algemene richtlijn, die voor elk lid zou moeten gelden, nog weI op 

zich zal laten wachten. 

In Belgle moet een te hoog geluidsniveau ingevolge het Algemeen 

Reglement op de Arbeidsbescherming aan de bron teruggebracht worden; zo 

nodig moet de blootstellingsduur verminderd worden en moeten individuele 

beschermingsmiddelen worden gedragen. Bovendien moe ten de werknemers als 

het niveau meer dan 90 dB(A) bedraagt onder medisch toezicht staan. 

In Denemarken eist de wet op het arbeidsmilieu dat op het werk de 

gezondheid en veiligheid volledig moet worden gewaarborgd; in de wet

telijke voorschriften is een maximum equivalent continu niveau van 90 

dB(A) vastgesteld en technische installaties mogen geen risico's opleve

ren, met name door lawaai. Andere maatregelen zijn nog in bewerking. 

In de Bondsrepubliek Duitsland moet volgens de voorschriften voor onge

vallenpreventie de blootstelling aan lawaai beperkt worden; als het 

equivalent continu niveau meer dan 85 dB(A) bedraagt, dient de werkgever 

persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken en deze dienen gedragen 

te worden als dit niveau meer dan 90 dB(A) bedraagt. Verknemers die in 

dergelijke zones werkzaam zijn, dienen onder medische controle te staan. 

In Ierland is het volgens de voorschriften voor werkplaatsen niet toe

gestaan de werknemers bloot te stellen aan een geluidniveau dat nadelig 

kan zijn voor de gezondheid; als het geluidsniveau meer dan 90 dB(A) 

bedraagt, moet de blootstellingsduur worden beperkt of moeten 

persoonlijke beschermingsmiddelen worden verstrekt en gedragen. 
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In Frankrijk moet krachtens de Arbeidswet het geluidniveau dusdanig 

zijn, dat het geen gevaar voor de gezondheid oplevert, de waarden 85 en 

90 dB(A) zijn respectievelijk alarm- en gevarengrens en voor werknemers, 

die worden blootgesteld aan een geluidsniveau boven 85 dB(A) bestaat er 

een medisch controle systeem. 

In Italie voorzien de Yet op de Arbeidshygi@ne en de Yet op de Nationale 

Gezondheidsdienst in zeer algemene termen in een beperking van 

schadelijk geluid; er wordt momenteel gewerkt aan specifieke bepalingen. 

In het Verenigd Koninkrijk schrijft de wet arbeidsveiligheid en hygi@ne 

de bescherming van werknemers voor; er bestaat een aanbeveling om als 

maximum een equivalent continu niveau van 90 dB(A) aan te houden en als 

dat niet redelijkerwijs uitvoerbaar is, persoonlijke beschermings

middelen te gebruiken. Meer gedetailleerde voorschriften zijn momenteel 

in studie. 

3.2.2 In Nederland ZlJn diverse wetten en regels van kracht, waarmee het 

geluidhinderprobleem kan worden opgelost. De'drie meest van toepassing 

zijnde worden achtereenvolgens beschreven [19]: 

- De Vet Geluidhinder moet gevaar, schade en hinder door geluid beperken 

of voorkomen. Om dat te bereiken wijst deze wet drie soorten van 

maatregelenaan: bestrijding van geluid aan de bron, maatregelen in het 

gebied tussen de bron en de geluidgevoelige gebouwen in de buurt, en 

geluidwerende voorzieningen aan de gebouwen die met lawaai worden 

belast. Bij "bronbestrijding" gaat het om voorschriften voor de maximale 

geluidproduktie van machines en apparaten, van industriele en recreatie

bedrijven en van wegen. 

- Het doel van de Binderwet is het voorkomen en beperken van gevaar, 

schade en hinder van bedrijven voor hun omgeving. Geluidhinder valt hier 

natuurlijk ook onder. Om dit doel te bereiken kent deze wet een 

vergunningplicht voor een groot aantal soorten van bedrijven. Zonder 

zorn vergunning mogen deze bedrijven niet beginnen, uitbreiden of 

wijzigen of zelfs maar bouwen als de omgeving door de bedrijfsvoering in 

enigerlei vorm gevaar, schade of hinder zou kunnen ondervinden. 
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- De Arbeidsomstandighedenwet is bedoeld om de veiligheid van werknemers 

te verzekeren, de gezondheid te beschermen en het welzijn te bevorderen. 

Dat betekent dat op basis van deze wet ook lawaai op de arbeidsplaats 

kan worden bestreden. De ARBO-wet geldt voor het hele bedrijfsleven en 

voor het grootste gedeelte van de werknemers in overheidsdienst. De 

ARBO-wet is een zogenaamde raamwet. Dat wil zeggen dat de wet ruimte 

geeft om bepaalde concrete waarden in te vullen. Het Veiligheidsbesluit 

voor Fabrieken of Verkplaatsen is een besluit op grond van de ARBO-wet. 

In dit besluit worden de volgende niveauwaarden genoemd (zie bijlage 

II), die onlangs, augustus 1987, van kracht zijn geworden (na publicatie 

in de Nederlandse Staatscourant): 

- bij blootstelling aan equivalente geluidniveaus vanaf 80 dB(A) 

(middeling over 40-urige werkweek) moet de werkgever gehoorbescher

mingsmiddelen ter beschikking stellen; 

bij equivalente geluidniveaus vanaf 90 dB(A) zijn de werknemers 

verplicht deze gehoorbeschermingsmiddelen te dragen; 

- bij equivalente geluidniveaus boven de 85 dB{A) moet de werkgever 

technische maatregelen nemen om het niveau onder die waarde terug 

te brengen, tenzij zulks redelijkerwijze niet kan worden gevergd. 

Het zal duidelijk zijn, dat deze zogenaamde redelijkerwijs-clausule de 

"hardheid" van de wet grotendeels te niet doet. 

De controle op de naleving van voornoemde regels is in handen van de 

Arbeidsinspecties. Op dit moment worden door en voor die instelling per 

district mensen opgeleid die de kennis hebben om te weten wat op dit 

moment mogelijk is op het gebied van de lawaaibestrijding. Dit om uit te 

maken of de redelijkerwijs-clausule van kracht kan zijn. De 

verantwoordelijkheid en het initiatief blijven echter weI bij het 

bedrijf liggen, dus zowel bij de werkgever als de werknemer. Voor raad 

kan men echter altijd bij de arbeidsinspectie in het betreffende 

district terecht. 

3.2.3 Bij de Nederlandse Philips Bedrijven is sprake van zogenaamde 

veiligheidsbladen. Deze bladen zijn algemeen geldig en worden opgevolgd 

door de overal bestaande veiligheidsfunctionaris. Deze veiligheids

bladen worden uitgegeven door de afdeling personeelcondities. Deze 

afdeling is een samenwerking van de onderdelen Arbeidsbescherming en 

Bedrijfsgezondheid en is voor de Nederlandse vestigingen gevestigd in 
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Eindhoven. Ret veiligheidsblad betrekking hebbend op schadelijk geluid 

is het zogenaamde BXV 16-5. Sinds midden september 1987 is daarvan een 

nieuve herziene uitgave verspreid. Deze laatste uitgave is helemaal 

gebaseerd op de nieuve van kracht zijnde vet. Bijlage III is een afdruk 

van dit veligheidsblad. 

Te zijner tijd zal dit blad in het Philips Veiligheidshandboek worden 

opgenomen. 
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figuur 4.1 Systematische lawaaibestrijding in het algemeen. 
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BOOFDSTUK. 4 systematische lawaaibestrijding (algemeen) 

Natuurlijk is het ontegenzeggelijk beter om reeds in het ontwerpstadium 

van een fabriekshal geluidaspecten mee te nemen, "voor komen" is immers 

beter dan "genezen". Vat men in de praktijk, zeker binnen Philips, 

echter meer tegenkomt is het zoeken van lawaaibestrijdingsmaatregelen in 

een produktiehal waar het geluidniveau reeds boven de maximaal 

toelaatbare grens is. Dit wordt dan geheel onsystematiseh gedaan, 

waardoor niet altijd het beste alternatief gekozen wordt. Erg belangrijk 

is het om systematisch te werk te gaan. Een stroomdiagram kan daarbij 

een goede hulp zijn. Na uitvoering van de daaruit volgende maatregel kan 

wanneer deze niet voldoet ook altijd nagelopen worden waar de fout 

gemaakt is of waar de fout in het systeem zit. Door verwerking van deze 

fout kan het systeem verbeterd worden. Ervaring wordt op deze manier in 

het systeem zelf ingebouwd. 

4.1 stroomdiagram lawaaibestrijding 

Een stroomdiagram (flowchart) zorgt voor een systematisehe aanpak van 

problemen en geeft duidelijk aan wanneer er welke beslissingen genomen 

moeten worden. Lawaaibestrijding is uitermate gesehikt voor deze manier 

van zoeken naar oplossingen. Een stroomdiagram voor lawaaibestrijding 

ziet er in het algemene geval uit als figuur 4.1. Hierbij kan vermeld 

worden, dat door het toevoegen van tijdsduren in de vorm van data een 

algeheel lawaai-bestrijdingsprogramma verkregen kan worden. 

Bovenstaande aanpak is voor elk lawaaibestrijdingsprobleem 

toepasbaar. Beter geschikt voor Philips is het stroomdiagram op de 

volgende pagina, dat veel meer gedetailleerd is. Deze details zijn 

gemaakt voor het vinden van lawaaibestrijdingsmaatregelen voor een 

produktiehal van metaalwaren en het eontroleren van het geluidniveau 

aldaar. Het diagram is gebaseerd op het algemene lawaaibestrijdings

diagram (figuur 4.1). Bij het volgen van het stroomdiagram komt men bij 

een bepaald getal uit. Dit getal verwijst naar een aansluitend 

stroomdiagram, bijvoorbeeld het stroomdiagram in het volgende hoofdstuk. 

Ook staan er letters bij versehillende aeties in het diagram. Deze 
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letters verwijzen naar de opmerkingen die in paragraaf 4.2 volgen. Oeze 

opmerkingen ZlJn voor iemand die kennis heeft van het akoestisch 

gebeuren niet nodig om het diagram te kunnen volgen. Een ieder die nieuw 

is in deze materie heeft ze weI nodig. 

4.2 opmerkingen bij bet stroomdiagram 

algemeen: De vorm van het stroomdiagram is niet helemaal volgens de 

internationaal vastgestelde normen. Oit omdat er in die normen 

geen voorzieningen zijn voor bepaalde details die in dit geval 

gewenst zijn. 

a. De orienterende geluidsmetingen zijn metingen die gedaan worden met 

behulp van een geluidniveau meter, wanneer men door de betreffende 

ruimte loopt. Vaak kan men zeIf, zonder meetapparatuur, ook bepalen 

waar de plek met het hoogste geluidniveau is. Oit geluidniveau moet 

dan nog bepaald worden door meetapparatuur, daar een schatting maken 

erg moeilijk is. De integrerende geluidniveaumeter van BrUel en Kjaer 

type 2225 is hier prima geschikt voor. Natuurlijk gaat het in deze 

fase om het equivalente geluidniveau in dB(A). Belangrijk is dat aIle 

machines produeeren, anders komt er geen goede waarde uit deze 

meting. Literatuur 32 geeft een duidelijke uitleg over de manier van 

meten. Belangrijk is het om de mierofoon op kleine afstand van het 

hoofd te houden, zodat dat niet te veel invloed op de meting kan 

hebben. 

b. Bij een equivalent geluidniveau LA van 80 dB(A) ligt de grens eq 

waarboven gehoorsehade als gevolg van het te hoge geluidniveau kan 

ontstaan. Oit is ook de grens waarboven de werkgever verplicht is 

persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. 

Tot een equivalent geluidniveau van 90 dB(A) is de werknemer niet 

verplieht om de bescherming te dragen, maar het is weI aan te raden. 

Voor meer gegevens zie Hoofdstuk 3, wat onder andere de wet ten en 

voorschriften besehrijft. 

c. Vanneer aan de eisen voldaan wordt hoeft er geen aetie ondernomen te 

worden. Vel moet er periodiek (bijvoorbeeld 2x per jaar) een nieuwe 

meting gedaan worden, daar door slijtage een bepaalde machine veel 
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meer geluid kan produceren. Hierdoor kan de geluidssituatie helemaal 

veranderd zijn. Natuurlijk moet ook bij elke grote verandering van 

gereedschap of layout van de hal het geluidaspect meegenomen worden 

en moet er een nieuwe geluidsmeting gedaan worden. 

d. Onder periodiek audiometrisch onderzoek wordt verstaan het jaarlijks 

of 2-jaarlijks audiometreren (het meten van de gehoorgrenzen van een 

persoon). Oit gebeurt bij mens en die op plaatsen werken, waar het 

geluid een zodanig niveau heeft dat gehoorschade mogelijk is. Oit 

gebeurt door de bedrijfsgezondheidsdienst. Meer hierover is te vinden 

in paragraaf 2.13. 

e. Bij een equivalent geluidniveau LA van 85 dB(A) ligt op dit moment eq 

de grens, die bepaalt of een werkgever verplicht is het niveau te 

verlagen. In de wet (zie bijlage II) is nog weI sprake van de zoge

naamde redelijkerwijs-clausule, die beschrijft dat wanneer het 

redelijkerwijs niet geeist kan worden (dat wil zeggen als het bijna 

onmogelijk is) om het niveau tot die grens te verlagen, de eis 

vervalt. 

Deze 85 dB(A) is slechts als tijdelijke grens bedoeld. Voor de 

toekomst wil men deze grens verlagen tot 80, dB(A). 

f. Als tijdelijke maatregel is het erg eenvoudig om persoonlijke gehoor

beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Oeze maatregel hoeft 

slechts van korte duur te zijn en vrijwillig, zodat men niet 

verplicht is hindertoeslagen te betalen. Er zijn verschillende 

soorten gehoorbeschermingsmiddelen. De verhouding verlaging/kosten is 

ontzettend gunstig ten opzichte van andere gehoorbeschermings

maatregelen. De grote nadelen zijn echter, dat de spraak verstaan

baarheid minder wordt en dat waarschuwingssignalen minder goed 

gehoord worden. 

g. Het doorlopen van dit flowchart zal nooit langer dan maximaal enkele 

dagen duren. Is er toch een tijdelijke maatregel gewenst dan is er de 

keuze uit het plaatsen van geluidschermen of het ter beschikking 

stellen van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen (zie hiervoor 
opmerking f). 

h. Met behulp van lawaaikaarten, plattegronden waarop heersende L 's Aeq 

zijn Weergegeven, kan de plaats van de belangrijkste bron vastgesteld 

worden. Het samenstellen van deze kaarten gebeurt door het do en van 

-45-



37/87 NE 

/) /1«>9Or!;J} fo 
U~ /) (jj 

1000-t-
~.sse~ It! ~~uto_.n 

~2;~t0 ~ §g ~f .1umsetZUng 
100 - 95 95 vor Umsetzung 

figuur 4.3 Een voorbeeld van een lawaaiplattegrond [13]. 
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vee! LA metingen in de hal. Apparatuur die hiervoor prima geschikt 
eq 

is, is de geluidanalysator type 4426 van Brilel en Kjaer of de eerder 

genoemde meter type 2225. Natuurlijk moeten tijdens de meting de 

machines ingeschakeld zijn. Een lawaaikaart zou er uit kunnen zien 

ais figuur 4.3. 

Een erg belangrijke stap is deze bepaling van de bron. De omvang van 

de bron is in deze fase nog een bepaalde machine of voorziening. Met 

behulp van de lawaaiplattegrond is het mogelijk de belangrijkste 

"vervuiler" eruit te lichten. Het geluid van deze bron nu moet 

verminderd worden. Neemt men de op een na grootste geluidbron, dan is 

de totale verlaging als gevolg van de verlaging van die bron veel 

kleiner. Dit kan verduidelijkt worden aan de hand van het volgende 

voorbeeld: 

Twee ventilatoren zorgen voor de totale koeling van een 

ruimte. Een grote ventilator veroorzaakt aIleen een 

geluidniveau op een bepaalde plaats van 85 dB(A), de kleine 

slechts 80 dB(A). Vanneer ze nu beide in werking zijn is het 

totale niveau 86,2 dB(A) (zie figuur 2.10). Vordt het niveau 

van de kleine met 10 dB verlaagd, d~n wordt het totale niveau 

toch nog 85,1 dB(A). Bij een zelfde verlaging van de grote 

ventilator wordt het totale niveau slechts 81,2 dB(A). 

Dit voorbeeld toont aan dat de grootste herrieschopper aangepakt moet 

worden. 

i. Er zijn in een willekeurige produktiehal bijna oneindig veel 

mogelijke geluidsbronnen. In eerste instantie wordt geprobeerd de 

meest voorkomende veroorzakers in te delen. Voor al deze categorieen 

worden aparte stroomdiagrammen gemaakt. Bijvoorbeeld wanneer de 

grootste geluidsbron valt onder de categorie verspanende 

bewerkingsmachines, dan moet 

stroomdiagram nummer 4. Na 

weer uit bij 20. 

er verder gegaan worden in het 

dit diagram gevolgd te hebben komt men 

j. Soms is de belangrijkste geluidveroorzaker niet onder te brengen in 

een van de categorieen. Dan moet de best passende categorie genomen 

worden. Is er echter geen enkele soortgelijke bron genoemd, dan 

blijft er niets anders over dan het toepassen van de algemene 

geluidprincipes (zie nummer 9). Inventiviteit en constructieve 

ervaring moeten dan de rest doen. 
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k. De technisch beste maatregel is nu bekend. Er moet nog gecontroleerd 

worden of de maatregel economisch weI haalbaar is. Is er eenvoudigweg 

geen enkele maatregel denkbaar, dan moeten er secundaire maatregelen 

genomen worden, zoals gehoorbeschermings-middelen en omkastingen. De 

eerder genoemde 

komt echter bij 

nauwelijks voor. 

redelijkerwijs-clausule is dan van toepassing. Dit 

juist gebruik van deze systematische aanpak 

1. Mogelijke organisatorische maatregelen zijn het buiten gebruik 

stellen van de machine of het maken van een schema waarbij niemand 

erg lang in dat bepaalde te hoge geluidniveau hoeft te verblijven. 

m. Heeft de maatregel na uitvoering plaatselijk niet het verwachte en 

gewenste effect, dan moet de uitvoering kritisch bekeken worden. Een 

voorbeeld hiervan is de geluidverlaging door een omkasting. Vanneer 

daarbij immers metallisch contact bestaat tussen de te dempen machine 

en de kast, dan zal dat contact voor constructiegeluidoverdracht 

zorgen en kan de kast zelf meer geluid af gaan stralen. De geplande 

verlaging zal dan niet worden bereikt. Loskoppeling van de machine en 

de kast door bijvoorbeeld rubberen elementen kan het probleem 

oplossen. 

n. Bij het bereiken van het eindpunt is het niveau in de produktiehal 

verlaagd tot minimaal 85 dB(A). Door veranderende omstandigheden, 

bijvoorbeeld verandering van het gereedschap of uitgangsmateriaal, 

kan de situatie echter weer helemaal veranderen. Er zal dus periodiek 

weer een nieuwe meting uitgevoerd moeten worden. 

4.3 verwijzingen 

1 Verwijzing naar een vervolg over intern transport. Dit is hier niet 

verder behandeld. Nummer 14 (hoofdstuk 5) geeft weI een overzicht. 

2 Het is eigenlijk onvoorstelbaar, maar regelmatig is het zo dat de 

omroepinstallatie/radio de grootste geluidbron is. Een logische 

oplossing hiervoor is het zachter zetten van het apparaat. Vel moet 

natuurlijk gezorgd worden dat berichten en waarschuwingen 

verstaanbaar moeten blijven. Het beschikbaar stellen van zogenaamde 

walkmans is aIleen verantwoord wanneer hierop een begrenzing is 

aangebracht, die ervoor zorgt dat de belasting van het oor onder het 
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schadelijke niveau blijft [23]. 

3 Verwijzing naar een vervolg over handgereedschap. 

4 Verwijzing naar een vervolg over lawaaibestrijding bij verspanende 

bewerkingsmachines. 

5 Verwijzing naar een vervolg stroomdiagram over lawaaivermindering bij 

stanzende machines. In hoofdstuk 5 is dit onderdeel uitgebreid 

beschreven. Na beeindiging komt men terug bij 20. 

6 Verwijzing naar een vervolg over niet verspanende en niet stanzende 

bewerkingsmachines. 

7 Vanneer het geluid van andere delen van het gebouw afkomstig is, moet 

de isolatie vergroot worden. Meestal gaat het om constructiegeluid

overdracht. Deze constructietrillingen kunnen in de betreffende 

ruimte bepaalde panelen aanstoten, die op hun beurt geluid gaan 

afstralen. De meest geschikte oplossing is dan de loskoppeling van de 

verschillende gebouwdelen. Dit is echter eeh bouwkundig probleem. 

8 Ventilatoren veroorzaken vaak een geluid met een tonaal karakter. De 

frequentie van die toon is te bepalen uit het toerental 

vermenigvuldigd met het aantal schoepen. Met een zogenaamde ~A-buis 

(kwart-labda-buis) kan deze bron met tientallen dB's verlaagd worden. 

De werking berust op het principe dat door het reflecteren vanaf een 

lengte van ~ maal de golflengte de reflectie voor uitdemping van het 

oorspronkelijke geluid zorgt. Een andere manier is om de afstand 

tussen de schoepen te laten varieren. 

9 Verwijzing naar de algemene geluidprincipes voor het verminderen van 

geluid. Niet aIle geluidbronnen kunnen immers in een bepaald hokje 

worden onder gebracht. Nummer 19 in hoofdstuk 5 is een voorbeeld 

van deze principes. 
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figuur 5.1 De algemene flowchart voor het bestrijden van lawaai van een 

machine. 
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BOOFDSTUK 5 systematische lawaaibestrijding: stamperij 

In vee 1 gevallen zijn er grote lawaaiproblemen in stamperijen. Oit komt 

door de soort bewerking, maar ook doordat het merendeel van de mensen 

denkt dat hier niets aan gedaan kan worden. Er blijken echter genoeg 

maatregelen mogelijk te zijn en ook reeds op andere plaatsen toegepast. 

Met uitzondering van Philips Orachten, is er in de Philips produktie

vestigingen bijna aIleen maar gebruik gemaakt van de secundaire 

maatregel: het plaatsen van een omkasting. Oit moet echter als een soort 

noodoplossing gezien worden. 

Figuur 5.1 is de algemene flowchart voor het bestrijden van lawaai 

van een willekeurige machine. Het lijkt erg logisch en overbodig, maar 

het is vaak zo dat men door een onsystematische aanpak niet tot de beste 
oplossing komt. 

5.1 stroomdiagram lawaaibestrijding: stamperij 

Vanneer de flowchart uit hoofdstuk 4 (figuur 4.2) gevolgd wordt, is het 

mogelijk dat men uitkomt bij het nummer 5. Oeze 5 verwijst naar een 

flowchart dat de specifieke lawaaibestrijdlng beschrijft in een 

produktielocatie met een veel bij Philips voorkomende produktiemethode: 

de stamperij. Voor lawaaibestrijding in deze soort produktiehallen is 

een systematische procedure beschreven in de vorm van een nieuv 

flowchart. Zie hiervoor figuur 5.2. Door dit stroomdiagram te volgen, 

komt men bij een bepaald getal uit. Oit getal verwijst naar een van de 

paragrafen op de pagina's die volgen, die de maatregelen noemen en hun 

uitwerking beschrijven. Na de voor deze situatie beste maatregel 

gevonden te hebben komt men weer uit bij nummer 20, die weer verwijst 

naar dat getal in figuur 4.2. 

Bij figuur 5.2 behoren nog enkele opmerkingen waarnaar gestuurd wordt 

met letters. Oeze letters verwijzen naar de opmerkingen die in paragraaf 

5.2 volgen. Algemeen moet nog vermeld vorden dat een maatregel, die 

theoretisch vel voldoet maar in de praktijk (bijna) nooit toepasbaar is, 

het gebruiken van ander - bijvoorbeeld zachter - uitgangsmateriaal voor 

de produktie is. 

De basis van het stroomdiagram is het bepalen van de plaats van de 

belangrijkste geluidveroorzaker. 
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5.2 opmerkingen bij het stroomdiagram 

algemeen: De vorm van het stroomdiagram is niet helemaal volgens de 

internationaal vastgestelde normen. Dit omdat er in die normen 

geen voorzieningen zijn voor bepaalde details die in dit geval 

gewenst zijn. 

p. Met behulp van een aantal metingen wordt de belangrijkste bron be

paald. Bet is van belang dat deze metingen goed uitgevoerd worden, 

daar deze bepalend zijn voor het slagen in het zoeken naar een 

geluidverlagende oplossing. Beschrijvingen van de metingen volgen nu: 

meting 1 Met meting 1 wordt een zogenaamde rondgaande meting 

bedoeld, met behulp waarvan de plaats van de belangrijkste 

bron bepaald kan worden. Ren geschikte meetapparaat is de 

geluidniveaumeter van Bruel en Kjaer type 2225. Hiermee 

moet dan op een bepaalde afstand van de machine op veel 

plaatsen het geluidniveau gemeten worden. Met behulp van 

deze meetgegevens kan de positie bepaald worden van de 

hoofdbron, als die er een is. Vaak kan men zelfs zonder 

apparatuur dit goed met eigen ins'trumenten (de oren) doen. 

meting 2, Bet resultaat van meting 2 wordt H2 genoemd. Die meting 

moet geschieden zowel v~~r als achter de stempel op een 

vaste afstand, bijvoorbeeld op 1 meter. Het gemiddelde van 

deze metingen is nu H2. De meting moet gebeuren in de 

normale produktie situatie en met een 

geluidniveaumeter (bijvoorbeeld B&K 2225). 

integrerende 

meting 3 M3 is de meetwaarde van de meting waarbij de machine in de 

normale produktie situatie is op een ding na, de stoter is 

omhoog gedraaid. Er vindt dus geen stampproces plaats. 

meting 4 De stoter is omhoog gedraaid en de materiaaltoevoer is niet 

in gebruik. Hierbij vindt net als bij de derde meting geen 

stampproces plaats en worden er ook geen produkten gemaakt. 

meting 5 H5 wordt verkregen door het zogenaamde leegloopgeluid te 

meten. Dit is het geluid veroorzaakt door de machine 

wanneer er geen materiaal aangevoerd wordt. 

q. Een erg belangrijke stap is de beantwoording van de vraag of de 

gevonden hoofdbron al dan niet bij de stempel gesitueerd is. 
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figuur 5.4 Gereedschap voor trapsgewijs snijden [16J. 
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r. Onder" » " moet verstaan worden een verschil in LA van S dB(A) of 
eq 

meer. 

s. Onder "<=" moet in de eerste ronde verstaan worden een verschil van 

maximaal 3 dB(A). In de tweede ronde van 5 dB(A). 

4.3 vervijzingen 

11 Het snijproces is geluidbepalend 

Vaak is het snijproces de geluidbepalende parameter. Hier valt erg veel 

aan te doen. Door de bewerking, het snijden, ponsen, stanzen of stampen, 

vindt er een opeenhoping van energie plaats in het frame van de pers 

(zie figuur 5.3). Vanneer de kracht veroorzaakt door de uitbuiging, dus 

door de stijfheid van de pers, groat genoeg is, 

het materiaal heen gaan en zal de bewerking 

verschillende geluidverminderende maatregelen 

zal de bovenstempel door 

plaats vinden. Er zijn 

mogelijk: 

11.1 De vorm van de snijdende elementen kan een erg grate invloed hebben 

op de geluidproduktie. Vanneer de snijkanten niet horizontaal 

lopen, is de snijlijn niet geheel gelijktijdig in aangrijping. De 

hoogte van de snijkracht en het verloop van de kracht in de 

ontlastingsfase worden hierdoor kleiner. Het geluidniveau hiermee 

dus ook. Het principe is eigenlijk dat de snijarbeid over een 

langere tijd door een kleinere kracht geleverd wordt. Er zijn 

verschillende mogelijkheden om de snijdende elementen 20 te vormen, 

dat niet degehele snijlijn gelijktijdig in aangrijping is: 

- Bij trapsgewijs snijden (zie figuur 5.4) kan door de halvering 

van de snijkracht een niveauverlaging bereikt worden van 6 10 

dB(A). Er kan het meeste rendement uit gehaald worden door de 

hoogte van de verschillende stempels zodanig te kiezen dat het 

volgende snijproces precies begint op het moment dat de 

ontlasting van de voorgaande snijding plaats vindt. 

- Door het schuin, dakvormig of golfvormig slijpen van de snijstem

pel (zie figuur 5.5) kan eenzelfde verbetering verkregen worden. 

In de praktijk is het gemiddeld 8 dB(A) [16]. 

Deze maatregelen zijn relatief erg eenvoudig. De slijpkosten en 
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figuur 5.5 Voorbeelden van geluidarme snijdervormen [16]. 
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daarmee de totale prlJS van het gereedschap zullen iets hoger zijn. 

Ook de slijtagelengte van het manteloppervlak wordt hoger. Door de 

verlenging van de standtijd van het gereedschap zal er financieel 

gezien bijna geen verschil zijn. Er zijn nog enkele, soms te 

verwaarlozen, nadelen verbonden aan deze maatregeI: Ten eerste 

wordt het uitgesneden deel vervormd. Het krijgt immers de vorm van 

de onderkant van de snijder. Vanneer het uitgesneden dee 1 niet 

gebruikt wordt is dit natuurlijk geen enkel probleem. Een tweede 

nadeel is dat bij een schuine snijkant er een zijdelingse belasting 

van het gereedschap komt. Bij een stijve persgeleiding geeft dit 

echter ook geen moeilijkheden. 

Bij Philips in Drachten wordt vooral het geprogrammeerd snijden 

veel toegepast. Bij navraag in de gereedschapmakerij wist men niet 

zeker waarom men het doet, maar men doet het weI! Een aantal jaren 

geleden is dhr. Reyneveld erg aktief geweest op dit gebied. Hij 

heeft dan ook diverse publicaties op zijn naam staan [21]. 

11.2 Omdat de statische indringdiepte eenvoudig te veranderen is, door 

het wijzigen van de afstand tussen de stoter en de tafel, moet met 

een minimale indringdiepte worden' gewerkt. De statische 

indringdiepte is de Iengte waarmee de snijder in de matrijs steekt 

wanneer de stoter zich in zijn onderste punt bevindt. In de 

praktijk wordt reeds met een zo klein mogelijke indringdiepte 

gesneden, daar de sIijtage van het gereedschap afhankelijk is van 

de indringdiepte. Vooral bij gereedschappen voor de massafabricage 

juist een wordt daarom een indringdiepte gekozen, die nog 

storingvrij bedrijf waarborgt. AIleen uitgaande van ongunstige 

niveauverlaging originele bedrijfsomstandigheden is de bereikbare 

door deze maatregel maximaal 2 dB(A). 

11.3 Door het verkleinen van de snijspleet kan een aanzienlijke 

geluidreductie bereikt worden. Onder de snijspleet u wordt het 

halve verschil verstaan tussen de inwendige diameter van de onder

stempel en de diameter van de snijder. Om goed te kunnen 

vergelijken wordt meestal de aan de plaatdikte gerelateerde 

relatieve snijspleet u/s (%) aangegeven. De in de praktijk 

voorkomende snijspleten liggen meestal tussen de 6 en 12 % van de 
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figuur 5.6 Geluidniveau op 1 meter voor het gereedschap als funktie van 

de relatieve snijspleet tijdens het pons en van 1 mm plaat op 

een pers met 4 kolommen bij verschillende instellingen van 

het aantal slagen (gemeten is een enkele slag}[16]. 

-60-



37/87 NE 

plaatdikte. De snijspleet heeft grote invloed op de slijtage van de 

snijdende elementen en op de braamhoogte van het produkt. Hierdoor 

is de verkleining van u/s aan een maximum gebonden. De 

afhankelijkheid van het geluidniveau en de relatieve snijspleet u/s 

is getekend in figuur 5.6. De in de praktijk te bereiken 

geluidniveau verlaging is 5 dB(A). 

11.4 Uit in [31] gegeven onderzoekresultaten blijkt dat bij halvering 

van de produktiesnelheid, en dus halvering van het aantal slagen, 

bij langzaam lopende persen (tot 130 sl/min) een maximale niveau

verlaging te verwachten is van 2 dB(A). Bij snellopende persen kan 

deze snelheidshalvering meer invloed hebben en leiden tot een 

verlaging van maximaal 5 dB(A). De verlaging wordt vooral veroor

zaakt doordat de snelheid waarmee de stempel op de plaat botst 

kleiner is. Natuurlijk zit er ook een economische kant aan deze 

maatregel. Bij een verlaging van het aantal slagen worden 

logischerwijs minder produkten gemaakt. Dhr. Reyneveld [21] toont 

echter aan dat dit niet altijd kosten verhogend hoeft te werken. De 

standtijd van het gereedschap wordt immers groter en de uitval van 

produkten meestal lager. 

De genoemde maatregelen zijn relatief gemakkelijk in te voeren en zijn 

dus prima toepasbaar. 

12 De stempel is geluid bepalend 

Yanneer uit de metingen blijkt dat wanneer de pers draait zonder dat er 

materiaal is er net zoveel geluid ontstaat als bij de normale produktie, 

dan is de stempel de belangrijkste geluid veroorzaker. Om zijn geluid

produktie te verlagen zijn er enkele maatregelen denkbaar: 

12.1 Het opvangen van de stoter kan op verschillende manieren gebeuren. 

Met behulp van extra agregaten kan op het moment van plaatscheuring 

een tegenkracht gaan werken die even groot is als de afbreekkracht. 

Hierdoor valt de kracht niet plotseling af. De diverse systemen 

zijn op 2 principes gebaseerd: 
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figuur 5.7 Geluidniveaus bij het snijden van dieptrekplaat zonder en met 

snijslagdempers als funktie van de plaatdikte ·{16]. 
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Bij zuivere demping gaat het om hydraulische systemen waarin 

potentiele en kinetische energie in warmte wordt omgezet. Het 

gebruik hiervan is echter begrensd door de temperatuurverhoging 

van de olie tot maximum 120 slagen per minuut. De maximaal 

bereikbare niveauverlagingen met deze dempers liggen tussen 10 en 

15 dB(A) [16] (zie figuur 5.7). 

- Bij het aanslagsnijden laat men op het moment dat het machine

frame het verst is opgeveerd het bovenste deel van het 

gereedschap tegen een harde aanslag stoten. Hierdoor ontstaat een 

tegenkracht, die het uitveren verhindert. Erg belangrijk voor het 

funktioneren van het "aanslag snijden" is de juiste ins telling 

van de hoogte van de aanslagen. Bij een te hoge instelling worden 

ze al tijdens het snijproces gespannen en kan de pers overbelast 

worden, zonder dat er materiaal wordt gesneden. Bij een te lage 

instelling treedt er een gewone snijslag op. Een nadeel van het 

aanslagsnijden is dat er extra voorzieningen noodzakelijk zijn 

voor het uitwerpen van de blank. Bij continu bedrijf kunnen 

verbeteringen verkregen worden van tussen de 2 en 6 dB(A). 

12.2 Bij stabiel snijden wordt geprobeerd het snijproces gecontroleerd 

te laten aflopen. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat de 

ontlasting van de pers, na de slag, gecontroleerd verloopt en dat 

deze veerenergie gebruikt wordt voor de snijkracht. Er zijn ver

schillende uitvoeringsvormen bekend. Zij zullen niet behandeld, 

maar weI genoemd worden: 

- de snellooppers met snijslagdemping 

- de servo-hydraulische snijpers 

- een extra hydrauliekeenheid voor mechanische snijpersen 

- een magnetomechanisch aandrijfprincipe voor persen 

- het contra-snijden (fijn ponsen) 

De maatregelen zijn te beschouwen als verandering aan het snij

proces en zijn dus vaak erg ingrijpend. De resultaten die behaald 

kunnen worden, zijn natuurlijk erg situatie afhankelijk, maar weI 

met een ordegrootte van 6 - 10 dB(A). 

12.3 Verkleining van de indringdiepte. Maximaal 

niveauverlagingen circa 2 dB(A). Zie maatregel 11.2. 
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figuur 5.8 Principe tekening van een lavaaiarme blaasmond [4J. 
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12.4 Verlaging van de snelheid kan een reductie van 5 dB(A) veroorzaken. 

Zie maatregel 11.4. 

12.5 Het dempend/verend opvangen van de leiplaat kan een geluidreductie 

geven van 5 dB(A). Zijn werking berust op hetzelfde principe als 

het dempend opvangen van de stoter. 

13 De perslucht is geluidbepalend 

Het geluid veroorzaakt door het plotseling ontlaten van lucht onder druk 

is hoogfrequent en daardoor voor de mens erg goed hoorbaar en bijzonder 

hinderlijk. Het sissende geluid is vaak ook irriterend, maar weI met 

vrij eenvoudige middelen te verlagen. Het zogenaamde persluchtgeluid 

komt voor bij pneumatisch bekrachtigde koppelingen en remmen, bij het 

uitwerpen van produkten en bij pneumatische schakelpanelen. Er zijn 

eigenlijk 3 soorten maatregelen mogelijk om het hierdoor veroorzaakte 

geluidniveau te verlagen: 

13.1 Geluiddempers kunnen eenvoudigweg worden aangeschaft. 

13.2 Net als bij geluiddempers is het gebruik van lawaaiarme blaasmonden 

slechts een kwestie van kopen. Figuur 5.8 is een principe tekening. 

13.3 Onder het akoestisch optimaliseren van blaasomstandigheden moet 

worden verstaan het minimaliseren van de luchtdruk en het voorkomen 

dat er tegen scherpe objecten wordt geblazen. 

Door deze maatregelen zijn maximaal niveauverlagingen te verwachten van 

rond de 10 dB(A). De maatregelen zijn gebaseerd op de volgende 

principes: 

- verlaging van de druk ~ verlaging van de stroomsnelheid 

- beperken van de grootte van de uitstroomopening 

- meerdere kleine blaasmonden in plaats van 1 grote 

- omhullen van de straal met omlooplucht 

- "smoren" van de gasstroom 

- toepassen van een vaste omhulling 
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14 Het transport (niet perslucht) is geluidbepalend 

De meest voorkomende vormen van intern transport of materiaal toevoer 

worden nu besproken, met de mogelijkheden om hun geluidproduktie te 

verlagen. Vanneer de gezochte vorm van transport niet genoemd wordt, 

moet er op de algemene geluidprincipes terug gevallen worden. Zie 

hiervoor nummer 19. 

14.1 De vrije val is een veel voorkomende transportwijze en maakt vaak 

deel uit van een samengesteld transport systeem. Mogelijke geluid

verlagende maatregelen zijn: 

- beperken van de valhoogte 

- verend opvangen van de botsing 

- vergroten van de Massa van de ondergrond 

- vergroten van de zg. verliesfactor, bijvoorbeeld door zand 

- verminderen van de afstraalgraad, bijvoorbeeld door perforatie 

van de ondergrond met een verbetering van soms meer dan 10 dB(A) 

- beperken van het geluid afstralende oppervlak. 

14.2 Het glijden en rollen is een eenvoudige' transportvorm, waarbij de 

lad~ng schuin omlaag wordt getransporteerd. Mogelijke maatregelen 

zijn: 

- gebruiken van een verende onderlaag 

- verstijven of verzwaren van de ondergrond 

- ontdreunen van de ondergrond 

- voorkomen van rollen 

- toepassen van geleiders in plaats van glijgoten. 

14.3 Bandtransporteurs vormen het meest gebruikte transportmiddel voor 

bulklading of stukgoed. De band kan bestaan uit schakels of het kan 

een doorlopend rubber of kunststof band zijn. Mogelijke 

geluidbeperkende maatregelen zijn: 

- kontinu houden van de bandsnelheid 

- verlagen van de bandsnelheid 

- klein houden van onderlinge snelheidsverschillen en krachten 

maken van een nieuw produktontwerp, rekening houdend met 

akoestische principes (bij frisdrankflessen heeft het aanbrengen 
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van een kunststof coating prima resultaten opgeleverd). 

14.4 Rollen- en kogelbanen worden toegepast voor het horizontaal en 

licht hellend transporteren van zwaardere stukgoederen. Akoestisch 

gezien is het gunstig om: 

- zo groot mogelijke rollen te gebruiken 

- de rollen en aandrijving trillingsgeisoleerd ten opzichte van het 

frame te plaatsen 

- rollen toe te passen met een dempend oppervlak 

- te zorgen voor lading met een goed vlakke onderzijde 

- te zorgen voor een goede lagering van de rollenbaan. 

14.5 Bij kettingtransporteurs wordt de transportkracht net een ketting 

op de lading overgebracht. De maatregelen ter beperking van geluid

afstraling rich ten zich vooral op: 

- het beperken van het geluid van de aandrijving 

- het strak houden van de ketting 

het ontdreunen van de beplating. 

14.6 Triltransporteurs en zeven werken volgens' het volgende principe: de 

lading wordt omhoog en naar voren geworpen, opgevangen, versneld op 

de ondergrond en weer verder geworpen. Geluidreductie is te 

verkrijgen door: 

een verende bekleding van de ondergrond 

- het dempen van de ondergrond 

- het beperken van de geluidproduktie van de aandrijving 

- het voorkomen van losse onderdelen (lassen en lijmen verdienen de 

voorkeur boven geboute verbindingen). 

14.7 Trilvoeders worden gebruikt om onderdelen in een vaste positie in 

een machine in te voeren voor verdere verwerking. De 

geluidbeperkende maatregelen komen in grote lijnen overeen met die 

van de triltransporteurs. Op 1 na: een gunstige aansturing. Door de 

trilvoeder met een sinusvormige spanning in plaats een blokvormige 

spanning wordt het leegloopgeluid vaak met weI 5 dB(A) gereduceerd. 

Ook aansturing in de eigenfrequentie kan gunstig zijn. 
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figuur 5.9 Een niet geluidabsorberend scherm op een pers en de daarmee 

bereikte tussenschakelverzvakking (32). 
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Het kiezen van een geluidarme vorm van transport reeds bij het ontwerp 

is natuurlijk de beste Manier. [17] geeft nog meer maatregelen. 

15 De secundaire maatregelen (geen overheersende bron) 

Yanneer de primaire maatregelen niet toepasbaar of onvoldoende blijken 

te zijn, of er geen duidelijk overheersende bron is, dan is men 

aangewezen op het treffen van secundaire maatregelen. Vooral bij 

snellopende stampautomaten zal dit nog vaak voorkomen. Onder de te nemen 

secundaire maatregelen kunnen 3 soorten maatregelen worden verstaan: 

15.1 Het omkappen van de gereedschapsruimte (zie figuur 5.9). 

Omdat het meeste geluid vaak wordt afgestraald door het persframe 

zal het effect van het aanbrengen van een scherm voor de 

gereedschapsruimte slechts marginaal zijn. Het is gebruik dat wordt 

gesproken van omkapping in plaats van omkasting wanneer het open 

oppervlak groter is dan 10 % van het totale oppervlak. Omkappingen 

kunnen toegepast worden wanneer een geluidniveau vermindering van 5 

tot 10 dB(A) voldoende is. Soms kan wat betreft de vormgeving 

rekening worden gehouden met vanuit' veiligheidsoverwegingen 

noodzakelijke bescherminrichtingen, zoals beveiligingen tegen 

wegvliegende spanen of vonken. De werking van de omkapping is 

natuurlijk gelijk aan die van een omkasting, waarbij vooral de 

Massa van het scherm de isolatie bepaald. Verder is evident dat 

constructiegeluid aanstoting vermeden moet worden door het scherm 

trillingsgeisoleerd op te stellen. 

15.2 Het volledig omkasten van de machine. 

Veruit de meest gebruikte maatregel voor geluidbestrijding, zeker 

ook binnen Philips, is het volledig omkasten van de machine. De te 

bereiken maximale verbetering is circa 30 dB(A). Zeker bij 

volautomatisch werkende machines is deze waarde te bereiken. Bij 

niet volautomatisch werkende machines geven de noodzakelijke 

bedieningsopeningen, die niet met een deurtje afgesloten kunnen 

worden, de meeste moeilijkheden. Bij maatregelen aan de zogenaamde 

overdrachtssituatie wordt gesproken over een tussenschakel 

verzwakking Dt in (dB). Deze is afhankelijk van de frequentie. 

-71-



Sw So 

Bild 5.30 
Teilftachen der Kapsei mit Offnungen 
5 ... = Sw + SO. AK = cr.Sw. q = SO/S.u 

dB 

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

~L~~---4a~~--o,~01--o,~~~o,~075~o,~1--~~~o,~5~ 
9-

37/87 NE 

figuur 5.10 De tussenschakelverzwakking als funktie van de openingsgraad 
[7) . 
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De volgende factoeren spelen een rol bij het effect van een een 

omkasting: 

- De luchtgeluidisolatie van de wand wordt voornamelijk bepaald 

door de massa per oppperviakte eenheid. Vergroting van de massa 

heeft geen nut meer, wanneer de te bereiken geluidsvermindering 

begrensd wordt door de andere overdrachtswegen. Vooral hoog

frequent is de isolatieberekening eenvoudig en betrouwbaar. De 

isolatie is daarbij ook een stuk groter dan laagfrequent. 

Bij metalen panelen van 1 x 1 meter is de eigenfrequentie van het 

paneel rond de 20 Hz. Bij kleinere panelen zal die frequentie 

beduidend hoger liggen. Een en ander betekent dat men in het 

frequentiegebied onder de 250 Hz moet rekenen op mogelijke 

opslingering van het geluid. Hierdoor wordt in extreme gevallen 

het geluidniveau met omkasting zelfs hoger dan zonder. Dit 

verschijnsel kan dan weer gedempt worden door het gebruik van 

ontdreuningsmiddelen. 

De geluidoverdracht via de onvermijdelijke openingen is mede 

bepalend voor de totale tussenschakelverzwakking. Ruwweg kan 

worden gesteld dat als het oppervlak van akoestisch onbeschermde 

openingen 1% is van het totale oppervlak, de maximaal te bereiken 

verbetering nog maar 20 dB kan zijn (zie figuur 5.10). Dit is 

slechts 10 dB bij openingen, die 10% van het oppervlak beslaan. 

Het is dus zaak openingen te vermijden, danwel deze te voorzien 

van dempers, die in aIle maten en uitvoeringen in de handel zijn. 

- Het constructiegeluid kan de geluidverlaging danig verminderen. 

Vanneer de kast zelf aangestoten wordt, zal het grote opperviak 

van de kast voor een vernieuwde geluidniveau verhoging zorgen. De 

isolatie van de triIIingen tussen de machine en de omkasting moet 

zodanig groot zijn dat de aanstoting van de kastwand via deze 

overdrachtsweg niet groter is dan de aanstoting door het 

Iuchtgeluid. Dit kan bereikt worden door de geluidbron 

(triIIingsbron) en de kastwand verend (dat wil zeggen 

trillingsvrij) op te stellen en te zorgen dat er geen direct 

contact is tussen de bron en de wand. 

- Het geluidspectrum binnen de kast wordt niet aIleen bepaald door 

de geluidbron zelf maar ook door de kastwand, namelijk door de 

mate van geluidabsorptie aan de binnenzijde. Is dat bijvoorbeeld 
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niet aanwezig, dan zal het afgestraalde geluid door de wand 

gereflecteerd worden en zal het geluidniveau daardoor hoger worden. 

Vat het uiteindelijke effect buiten de kast natuurlijk weer 

vermindert. 

In hoofdstuk 

uitgewerkt en 

6 zijn 

wordt 

deze vier belangrijke parameters verder 

uitgeIegd hoe het effect van een omkasting 

reeds van te voren giobaal te bepalen is. 

15.3 Bedieningseabines. 

Bedieningscabines, waarbij niet de machine maar de operator omkast 

wordt, bewijzen vooral hun nut in volledig geautomatiseerde 

produktiehallen. In deze situatie heeft de arbeider vaak slechts 

nog een controlerende funetie. Het moge logisch zijn dat het 

goedkoper is om een enkele bedieningscabine te 

elke machine afzonderlijk te omkasten. De 

dezelfde prineipes als de omkasting, al zullen 

plaatsen, dan om 

werking berust op 

de absorptiemiddelen 

nu niet aan de binnenkant van de kast aangebracht moeten worden. 

15.4 Persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen. 

De minst charmante secundaire maatregel' is weI het gebruik van de 

zogenaamde persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen. Deze mogen 

aIleen als lawaaibestrijdingsmaatregel gebruikt worden, wanneer hij 

van tijdelijke aard is of wanneer het in de wet genoemde redelij

kerwijs-principe van kracht is. Er zijn 2 mogelijkheden: 

- in de gehoorgang te dragen middelen: - voorgevormde oordopjes 

- glasdonswatten 

- schuimplastic rolletjes 

- over de gehoorsehelp te dragen middelen: - oorkappen 

- helmen 

Er zijn verscheidene uitvoeringsvormen verkrijgbaar, maar vrij 

algemeen kan gesteld worden dat de eerst genoemde middelen een 

effectieve geluidverzwakking hebben van 5 tot 15 dB(A) en de andere 

van 15 tot 25 dB(A), bij juist gebruik. Bij het maken van de keuze 

moet aan een aantal factoren aandacht geschonken worden, zoals het 

draagcomfort en de verzwakking. Omdat comfort erg subjectief is, is 

het sterk aan te bevelen dat de potentiele drager zelf een keuze 

kan maken uit de diverse beschermingsmiddelen. Voor meer gegevens 
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wordt verwezen naar de uitgave P138 van de arbeidsinspectie [1], 

handelend over gehoorbescherming. 

De keuze tussen de diverse mogelijke constructies en middelen zal 

behalve door de gewenste geluidniveauvermindering op de arbeidsplaats 

mede bepaald worden door overwegingen van mechanische, thermische, 

economische en bedrijfstechnische aard. 

16 de aandrijving 

Meestal zijn geluidreducerende maatregelen aan elektromotoren niet 

nodig, omdat andere geluidbronnen overheersen. Incidenteel kunnen 

elektromotoren weI als oorzaak belangrijk zijn: bijvoorbeeld in een erg 

rustige bedrijfsruimte. De maatregelen hebben dan betrekking op: 

- het gebruik van laagtoerige motoren, 

- demping van de ventilator en 

- omkasting van de motor. 

Verbrandingsmotoren zijn in het algemeen circa 6 dB(A) lawaaiiger dan 

elektromotoren en vormen daardoor vaker een' belangrijke geluidbron. 

Maatregelen hebben meestal betrekking op: 

- demping van de uitlaat, 

- vervanging door elektromotoren, 

- gebruik van laagtoerige motoren en 

- omkasting van de motor. 

Het trillingsgeisoleerd opstellen van de aandrijving kan ook zijn nut 

bewijzen. 

17 overbrengingen 

Het geluid van overbrengingen en lagers wordt meestal overstemd door het 

geluid van het transport en de aandrijving [13]. Daarom dient steeds 

goed te worden nagegaan of de toepassing van een geluidarme overbrenging 

en/of lagering weI nut heeft. Is de overbrenging overheersend dan zijn 

mogelijke maatregelen: 

- de keus van een geluidarmer type overbrenging (riem ipv. ketting) 
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- schuine vertanding ipv. rechte vertanding 

- goede conditie van de lagering (goede smering) 

- betere bewerkingsnauwkeurigheid en afstelling 

- bij pneumatische koppeling: het gebruik van geluiddempers. Zie 13. 

18 gestel of beplating 

Vanneer het gestel van de pers of de beplating, een afschermingsplaat, 

een grote geluidbron is, zijn er 2 soorten geluidbestrijdende 

maatregelen denkbaar: 

- Het verkleinen van de ontlastingsenergie van de pers; zie hiervoor de 

maatregelen genoemd onder 11 en 12 • 

- Het zorgen voor een verminderde afstraling (bijvoorbeeld gaas ipv. 

gesloten geheel). 

Om een plaat/paneel stiller te maken kan men denken aan: 

- het veranderen van de resonantiefrequenties. 

bijvoorbeeld dmv:- het veranderen van de Massa 

- het veranderen van de stijfheid 

- structuurdemping:- sandwichmaterialen 

- geluiddempende materialen 

Dit is een studie apart en zal daarom niet verder behandeld worden. [35] 

geeft hier meer informatie over. 

19 algemene geluidprincipes 

Natuurlijk kunnen niet aIle mogelijke geluidbronnen opgesomd worden. De 

belangrijkste en meest voorkomende zijn echter weI in dit rapport 

genoemd. Geluidreducerende maatregelen aan andere, niet genoemde, 

bronnen moeten genomen worden met behulp van de nu volgende algemene 

geluidprincipes: 

- verminderen van turbulentie en cavitatie (stroomlijnen) 

- uitsmeren van plotselinge kracht- en drukwisselingen 

- vermijden van terugkoppelverschijnselen (bv. stick-slip) 

- vermijden van resonanties 
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- verkleinen van de amplitudes van aanstotende krachten, drukken en 

bewegingen 

- vergroten van de isola tie 

- vergroten van de afstand 

- verkleinen van het afstralend oppervlak 

- verkleinen van de afstraalfactor (bv. geperforeerde plaat) 

Voorbeelden van het toepassen van deze principes zijn: 

- persen ipv. slaan 

snijden ipv. zagen 

drukken ipv. hameren 

- hydraulische ipv. mechanische krachtoverdracht 

- roterende ipv. oscilerende massa's 

- riem- ipv. kettingaandrijving 

- glijlagers ipv. wentellagers 

- omhullen van een straal met omlooplucht 

- schuine vertanding ipv. rechte 

- drogen met straling ipv. met stroming 

20 Hierbij wordt verwezen naar nummer 20 in figuur 4.2. 
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BOOPDSTUK 6 case study: Philips Sittard 

Op verzoek van de Philips vestiging in het Limburgse Sittard is er een 

case study verricht, aangaande de geluidproduktie in de zogenaamde E

bouw. Hiermee kon meteen de betrouwbaarheid van de stroomdiagrammen 

bekeken worden. 

6.1 het systematisch zoeken naar een oplossing 

De situatie in de E-bouw is als voIgt: Een grote produktiehal, waar aan 

het plafond een overdaad aan baffles hangt. Baffles zijn panelen bedekt 

met geluidabsorberend materiaal. In de hal staan een twintigtal persen, 

voornamelijk snellopende Kaiser-persen. Al deze persen zijn voorzien van 

een bijgeleverde omkasting. De persen staan op veerelementen en stampen 

op grote snelheid (tot 20.000 slagen per uur) voornamelijk zogenaamde 

lead-frames, de plaatjes waarop chips gemonteerd worden om daarna op een 

printplaat bevestigd te worden. Rondlopend door de hal lijkt er echter 

nag een grate lawaaimaker te zijn. Dit wordt ~evestigd door een meting. 

Een oUde Schuler-pers produceert op 1 meter afstand een geluidniveau van 

96 dB(A}. De operator moet er ongeveer 1 maal per 5 minuten bij zijn om 

het magazijn met de produkten te legen danwel de rol uitgangsmateriaal 

te vervangen. 

Figuur 6.1 op de volgende pagina geeft de loop aan bij bet volgen van 

de beide flowcharts. Aangezien de hoofdbron nog onbekend is wordt meting 

1 gedaan. Met bebulp van dit resultaat is bet moeilijk om te be palen of 

de hoofdbron in de buurt van bet gereedschap is gesitueerd of dat de 

beschermende omkasting de grootste bron is. Vanwege deze twijfel worden 

beide veronderstellingen bekeken: 

Yanneer de beplating de belangrijkste bron is zijn de meest geschikte 

maatregelen (zie 18 in boofdstuk 5): 

- scbuine snijelementen 

het verend opvangen van de stoter 

- het verlagen van de snelheid 

- bet verstijven van de beplating 

- bet aanbrengen van ontdreuningsmateriaal 
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De meest geschikte lijkt in deze situatie het verlagen van de 

snelheid, wat economisch gezien misschien nadelig is, of het verend 

opvangen van de stoter. 

Ervan uitgaande dat de geluidbron in de buurt van het gereedschap ligt 

worden de metingen 2 tot en met 5 uitgevoerd. Meting 2, tijdens 

normale produktie, heeft als resultaat 96 dB(A). Met omhooggedraaide 

stoter is het resultaat M3=B5 dB(A). Yanneer nu ook de materiaal 

toevoer wordt gestopt is het resultaat M4=Bl dB(A). Het niveau van het 

leegloopgeluid is M5=95 dB(A). Metbehulp van deze waarden blijken de 

best passende maatregelen te zijn: 

- het verend opvangen van de stoter 

- het verlagen van de snelheid 

- het verend opvangen van de leiplaat. 

De meest geschikte zijn hiervan de eerste en de tweede genoemde 

maatregelen. 

Uit beide veronderstellingen volgen dezelfde mogelijke maatregelen, al 

zal het met beide maatregelen moeilijk zijn om het gewenste niveau van 

80 dB(A) te halen. 

6.2 beslissing: omkasting 

Door de omstandigheden van het huidige hoge niveau, 99 dB(A) op de 

werkplek (55 em. voor de machine), en het vertrouwen van de mens en in 

deze maatregel is gekozen voor het plaatsen van een omkasting. De 

trillingen die de Sehuler-pers aan de grond doorgeeft zijn echter van 

een dusdanig niveau dat bij plaatsing van de kast het niveau door 

aanstoting van deze kast te weinig zal zakken. De trilling zal dus ook 

verminderd moeten worden. Hier is een berekening voor gemaakt, waaruit 

blijkt dat vooral bij dit toerental een grote trillingsamplitude in de 

vloer zal bestaan (zie paragraaf 6.4). 

Om verwarringen te voorkomen is speciaal voor Philips Sittard een 

stuk gesehreven waarin kort de beginselen van het versehijnsel geluid 

besproken worden en de manier waarop de berekening van het uiteindelijke 

effect van een omkasting kan gesehieden. Dit laatste wordt besehreven in 

paragraaf 6.3. 
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aan een 

die overeenkomstig de 

praktijk is opgebouwd en voorzien van een deur-, venster- en 

ventilatie-element van een omkasting merk TROX en type SKS 

(opgave HERFORD Techniek). 
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6.3 werkwijze voor bepaling overdrachtsverzwakking van een omkasting 

Uitgaande van de bestaande situatie en de gegevens verstrekt door een 

mogelijke leverancier kan in 11 stappen de totale overdrachtsverzwakking 

van een omkasting berekend worden. Het werkt als voIgt: 

stap 1 : Bepaal het geluiddrukniveau in oktaven. 

stap 2 Neem de verzwakking van de A-waardering met behulp van figuur 1 

stap 3 : Trek 2 van 1 af. 

stap 4 : Bepaal uit 3 het totale geluidniveau met behulp van figuur 2. 

stap 5 Bepaal het geluiddrukniveau in oktaven (zie stap I). 

stap 6 : Bepaal de verzwakking van de omkasting per oktaafband. 

stap 7 : Trek 6 van 5 af. 

stap 8 

stap 9 

stap 10 

Neem de verzwakking van de A-waardering per oktaaf (zie stap 2) 

Trek 8 van 7 af. 

Bepaal uit 9 het totale geluidniveau (zie stap 4). 

stap 11 : Voor bepaling van de totale overdrachtsverzwakking moe ten de 

uitkomsten van stap 10 en stap 4 van elkaar af getrokken 

worden. 

Het antwoord van stap 11 is nu de overdrachtsverzwakking van de bere

kende omkasting in dit specifieke geval, uitgaande van de waarden die 

door de producent waarschijnlijk in laboratorium omstandigheden zijn 

gemeten. Vaak zal deze waarde niet bereikt worden, doordat deze ver

zwakking afhankelijk is van : 

- het frequentiespektrum 

de openingen in de kast (bandtoevoer, ventilatie) 

de absorptie in de kast 

- de afstand kast-machine 

- de constructiegeluidoverdracht (leidingen e.d.) 

De berekende waarde moet dus vooral als de maximaal te bereiken ver

zwakking opgenomen worden. Deze is erg situatie afhankelijk. 
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Schuler pers type PE4s 50/800 te PHILIPS Sittard, te omkasten met een 
geluidisolerende omkasting van het merk TROX type SKS. 
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opmerkingen: ad 1: gemeten met B&K 2215 op 16 juni 1987 

ad 2 en 8: zie figuur 2.6 

ad 3 en 9: zie figuur 2.10 

71.4 

ad 6: zie figuur 6.2(opgave fabrikant; 63 en 8000 Hz geschat) 

De totale overdrachtsverzwakking, zoals aangegeven in stap 11, is nu 

96.2 - 71.4 = 24.8 dB(A). Oit zal waarschijnlijk in werkelijkheid niet 

bereikt kunnen worden door de aanwezigheid van andere machines. 
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figuur 6.3 Modellering pers voor berekening met PHILPAC. 
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figuur 6.4 Resultaat van de berekening van de Schuler-pers. 
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6.4 trillingen van de pers 

De vraag is of het theoretisch verklaarbaar is, waarom er zulke grote 

trillingen in de vloer aanwezig zijn. De trillingen hebben een zodanig 

grote amplitude dat operators er "zeeziek" worden. De gegevens van de 

Schuler-pers tonen dat er een relatief enorm grote bewegende massa is, 

namelijk een stoter met stempel van ongeveer 1600 kg. Dit gerelateerd 

aan de totale massa van de pers, 5500 kg, duidt al op te verwachten 

grote bewegingen. Om te kijken of de produktiesnelheid van de pers nog 

invloed heeft is er een model gemaakt, met behulp waarvan het 

computerprogramma PHILPAC dit model heeft doorgerekend. Het model is 

getekend in figuur 6.3. 

PHILPAC is een door Philips ontwikkeld software pakket wat gebruikt 

kan worden voor analyse van elektronische, thermische of mechanische 

systemen. PHILPAC berekent het gedrag van systemen in de vorm van een 

antwoord op een specifieke aanstoting. Het is niet erg gebruikers

vriendelijk maar met een goede post-processor zoals de gebruikte GAP 

(Graphical Analysis Postprocessor) kunnen toch de verschillende aannames 

vergeleken worden. 

De volgende aannames zijn bij de berekening gedaan: 

- massa 1: 1600 kg, de massa van de bewegende stoter en de bovenstempel 

- massa 2: 3900 kg, de massa van de pers - massa 1 

- veerstijfheid 1: 

- demper 1: 

veerstij fheid 2: 

- demper 2: 

9 2·10 N/m, 

10 Ns/m, 

6 2'10 N/m, 

100 Ns/m, 

geschatte waarde voor 

geschatte waarde voor 

waarde van aanwezige 

waarde van aanwezige 

het persframe 

het persframe 

isolator/demper 

isolator/demper 

- aanstootkracht: sinusvormig, wegens aandrijving door rondgaande kruk 

Uit het resultaat, zie figuur 6.4, blijkt dat bij deze aannames er 

inderdaad zelfs een versterking te verwachten is in punt 13 ten opzichte 

van punt 14. De ingegeven waarden zijn slechts geschat, maar het 

resultaat van de berekening toont weI aan dat men bij deze 

slagfrequentie in de buurt komt van een van de resonanties. 

Hogelijke maatregelen om de trillingen te verminderen met hun gevolgen 

worden nu besproken: 
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pers 

figuur 6.S Schema van een trillingsvrije opstelling. 
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1. Het verkleinen van de stijfheid van de gebruikte veer, veer 2, zorgt 

ervoor dat de doorleiding minder wordt. Door de grote bewegende massa 

zal de pers zelf nog meer gaan bewegen. Dit zal tot storingen gaan 

leiden en is daardoor ontoelaatbaar. 

2. Vaarschijnlijk de beste maatregel is de constructie zoals getekend in 

figuur 6.5. De grote onder de vloer gelegen massa zal de beweging 

opvangen en er voor zorgen dat de pers zelf ook een stuk rustiger is. 

3. Een niet echte maatregel is het niet meer gebruiken van de pers. 

In dit specifieke geval zijn nummer 2 en 3 de meest geschikte 

maatregelen. Door de hoge kosten die bij maatregel 2 te verwachten zijn 

en door het feit dat de pers reeds jaren afgeschreven is, wordt er bij 

Philips in Sittard bekeken of het mogelijk is om de produktie op een 

andere pers over te nemen. Dit wordt op dit moment (oktober 1987) 

onderzocht. 
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BOOFDSTUK 7 conclusies en aanbevelingen 

Conclusies die uit dit onderzoek gemaakt kunnen worden zijn in dit 

hoofdstuk verzameld. De aanbevelingen gelden vooral als organisatorische 

aanbevelingen en het aangeven van onderwerpen voor verder onderzoek. 

7.1 conclusies 

Uit de resultaten gegeven in hoofdstuk 3 blijkt dat de lawaai-situatie 

bij Philips betekenend verschilt met wat gemiddeld is in Nederland. Deze 

positieve situatie kan waarschijnlijk verklaard worden uit het feit dat 

er reeds sinds jaren voorschriften bij Philips bestaan betreffende 

geluidhinder. In de verschillende vestigingen in Nederland is de immer 

aanwezige veiligheidsfunctionaris verantwoordelijk voor opvolging van 

deze voorschriften. Ook audiometreren is helemaal ingeburgerd en gebeurt 

bij iedere nieuwe werknemer. 

Een conclusie die getrokken kan worden uit het bezoeken van enkele 

vestigingen is dat er bijna aIleen maar 

maatregelen genomen worden. AIleen Drachten 

geprogrammeerd snijden boven uit. 

zogenaamde 

steekt daar 

secundaire 

met het 

De case study, betreffende Philips Sittard, toont aan dat er vee I te 

snel en vee I te graag naar het middel omkasting gegrepen wordt. Bet 

effect van het ophangen van baffles wordt ver overschat, maar heeft 

psychologisch gezien toch weI wat nut. Lawaai waarvan de bron zichtbaar 

is, wordt als minder hard ervaren dan het geluid van een bron dat via 

aIle wanden en plafond bij de ontvanger terecht komt. 

Een algemene conclusie is dat er nog heel vee I gedaan moet worden om 

een ieder, van hoog tot laag, geluidbewust te maken. Bopelijk is dit 

onderzoek hier een eerste aanzet voor. 

7.2 aanbevelingen 

Een algemeen geldende aanbeveling om lawaai te bestrijden is: denk reeds 

vooraf, bij de inkoop van een produktiemiddel of in de ontwerpfase van 

een constructie, aan het geluidaspect. De geluidproduktie moet een van 

de kriteria zijn, waaraan een aan te schaffen machine moet voldoen. De 
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verantwoordelijkheid wat betreft de gehoorschade ligt nog steeds bij de 

werkgevers en de werknemers. Vanneer de overheid over enkele jaren 

besluit om het maximaal toelaatbare niveau tot 80 dB(A) te verlagen, is 

het gemakkelijker om dat niveau te bereiken met reeds geluidarme 

produktiemethoden of machines. 

ViI men op dit erg complexe en veelomvattende lawaaibestrijdings

gebied daadwerkelijk resultaten bereiken, dan zal voor konstante 

mankracht gezorgd moe ten worden. Deze groep zou de kennis die reeds bij 

verschillende vestigingen bestaat moeten verzamelen. Ook zou de groep 

het elementaire onderzoek wat gedaan wordt, bijvoorbeeld op het 

natuurkundig laboratorium, in de gaten moeten houden en moeten kijkenof 

er afgeleide resultaten bruikbaar zijn in de produktiehoek. Een 

kennisbank zou moeten worden gemaakt, waarvan aIle vestigingen gebruik 

kun:len maken. Ook het inventariseren van bestaande lawaaibestrijdings

middelen en leveranciers zou nuttig kunnen zijn. 

Geschikte locaties voor plaatsing van een dergeUjke "lawaai-groep" 

zouQen gezocht moeten worden of op het CFT of bij de afdeling 

arbeidsbescherming. Het Centrum v~~r Fabricage Technieken lijkt hiervoor 

erg geschikt daar deze organisatie gewend is en er helemaal op ingesteld 

is om projectmatig te werk te gaan. Ook heeft het CFT reeds erg veel 

contacten met de verschillende vestigingen in het land. De afdeling 

arbeidsbescherming is geschikt vanwege het onderwerp wat geheel in de 

lijn van hun taak ligt. Vaarom zijn er eigenlijk weI mensen met 

verantwoordelijkheid op het gebied van toxicologie op deze afdeling 

aanwezig en niet op het gebied van geluid? 

Dit onderzoek is slechts een begin geweest. Het is raadzaam om verder 

onderzoek te doen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verder 

ontwikkelen van de beide flowcharts (de figuren 4.2 en 5.2). Voor het 

instellen van een geluid-groep is het verstandig om een onderzoek bij de 

produktievestigingen in te stellen naar de behoefte naar zo'n centraal 

gelegen groep. Uit gesprekken met onder andere de veiligheidsfunctiona

rissen van de vestigingen Drachten en Zwolle, blijkt dat het 

waarschijnlijk is dat uit een dergelijk onderzoek zal blijken, dat de 

behoefte ontzettend groot is. Zwolle heeft veel werk verricht om te 

bekijken welke geluidbeschermende helm het beste voldoet. De resultaten 
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hiervan zouden eigenlijk ook voor de andere vestigingen beschikbaar 

moe ten zijn. 

Vaarschijnlijk zijn er nog mogelijkbeden voor het ontvangen van 

subsidies bij het nemen van maatregelen ter voorkoming van lawaai. 

Hierbij valt te denken aan de zogenaamde VIR-premies. Onderzoek hiernaar 

kan zijn kosten dubhel en dwars terug verdienen. 
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NAVOORD 

Zoals bij bijna elk onderzoek, bleek de tijd weer veel te snel om te 

gaan. Ais afstudeerder wil je het liefst bergen verzetten, maar na een 

aantal maanden blijkt toch dat niet alles zo simpel is als je in eerste 

instantie dacht. Met dit verslag hoop ik toch een aanzet gegeven te 

hebben voor meer geluidbewust denken. 

De behulpzaamheid van de Philips medewerkers is ontzettend groot 

geweest. Overal waar ik ben geweest was men bereid mij meer dan de 

gevraagde inlichtingen te geven. Speciaal daarvoor wil ik nog bedanken: 

dhr. Vertegaal Philips Sittard 

dhr. Derks arbeidsbescherming 

dhr. Hentzen AlB 

dhr. Noorland 

dhr. Schrijver 
Philips Zwolle 

Philips Drachten 

Hijn kamergenoten op het eFT bedank ik voor de geboden gezelligheid en 

natuurlijk bedank ik de Nederlandse Philips Bedrijven B.V. voor de 

geboden gelegenheid om af te studeren en daardoor een kijkje in de 

PhiIips-keuken te nemen. Ais Iaatste wil ik' nog bedanken mijn ouders, 

die mij de gelegenheid hebben gegeven om deze studie te voibrengen. 

Ruud Derks 
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figuur I-2 Lengte-doorsnede van het slakkehuis (cochlea) in uitgerolde 

toestand. 
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Bijlage I BET OOR 

In deze bijlage wordt een korte uitleg gegeven van de werking van het 

menselijke gehoor. 

Het menselijke oor bestaat uit drie gedeelten: 

1. Het buitenoor, bestaande uit de oorschelp en de gehoorgang. Hiermee 

worden de geluidsgolven uit de omgeving opgevangen en naar binnen 

geleid. 

2. Het middenoor is van het uitwendig oor gescheiden door het 

trommelvlies. Verder bestaat het middenoor uit de gehoorbeentjes 

(hamer, aambeeld en stijgbeugel) en twee vliezen (het ovale venster 

en het ronde venster. Het middenoor is met de mond-neushoite 

verbonden door de buis van Eustachius. 

3. het binnenoor wordt gevormd door een half-cirkelvormig kanaal (het 

evenwichtsorgaan) en een spiraaisgewijze gevormd kanaal (het siakke

huis), waarin zich een groot aantal gevoelige cellen bevinden. Deze 

cellen kunnen via de gehoorzenuw signalen aan de hersenen doorgeven. 

Figuur 1-2 laat het siakkehuis uitgeroid zien. Het siakkehuis wordt 

door een vIies, het basilaire membraan, over de gehele Iengte in twee 

delen verdeeid en het is gevuld met lymfe-vioeistof. 

De werking van het oor is nu als voIgt: 

Het geluid dat het oor bereikt, wordt via de gehoorgang overgebracht op 

het trommelvlies, dat gaat trillen. Deze trillingen worden hierna via de 

gehoorbeentjes overgebracht naar het ovale venster. Hierdoor wordt de 

vloeistof in beweging gezet, die op zijn beurt het basilaire membraan in 

trilling brengt. Deze trillingen worden geregistreerd door zeer 

gevoelige haarcellen, die daarbij zenuw-pulsen naar de hersenen sturen. 

De amplituden van de trillingen van het basilaire membraan hebben bij 

zuivere tonen op 1 bepaalde plaats een maximum. Deze plaats hangt af van 

de frequentie. Op deze gecompliceerde wijze worden geluiden uit de 

omgeving opgevangen en van elkaar onderscheiden. 
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figuur I-3 Gemiddelde curven van gelijke luidheid voor zuivere tonen. 
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De luidheid (de sterkte van het geluid) is een subjectieve grootheid: 

het hangt van de waarnemer af hoe hij de luidheid beoordeelt. Zo worden 

hoge, zuivere tonen eerder als luid ervaren als lage, zuivere tonen met 

dezelfde geluidsdruk. Figuur 1-3 maakt dit duidelijk door de zogenaamde 

isophonen. 

De figuur geeft het gemiddelde van de beoordeling van een grote groep 

proefpersonen, die werden gevraagd om de luidheid van bepaalde tonen te 

vergelijken met de luidheid van een referentietoon van 1000 Hz. De 

curven in de figuur geven aan hoe het geluiddrukniveau van de frequentie 

moet afhangen, opdat bij elke frequentie de toon als even luid wordt 

ervaren. Een toon van 50 dB (re 2*10-5) bij 1000 Hz wordt bijvoorbeeld 

als zijnde even luid beoordeelt als een toon van 73 dB bij 50 Hz. In de 

figuur liggen deze punten op de zogenaamde 50 phon-curve. 

Vanneer het oor nu voor korte tijd aan hoge lawaainiveaus (binnen 

bepaalde grenzen) wordt blootgesteld, leidt dit tot een tijdelijk en 

gedeeltelijk verlies van de gevoeligheid van het gehoor. Na verloop van 

tijd herstelt de gevoeligheid zich weer volledig. Als het oor echter 

voor langere tijd aan lawaai wordt blootgestel~, kan er blijvend 

gehoorverlies optreden . Dit wordt veroorzaakt door gedeeltelijke 

vernieling van de haarcellen op het basilaire membraan. Het 

gehoorverlies is meestal het grootst voor frequenties rond 4000 Hz. Net 

deze frequenties zijn belangrijk voor de verstaanbaarheid van spraak. Er 

moet niet verge ten worden dat door de ouderdom van de persoon ook 

gehoorverlies op kan treden. 
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sz W - Veiligheidsbesluit fabrieken of werkplaatsenl Landbouwveiligheidsbesluit 

Vaststelling schadelijke geluidsniveaus 
10 maan /987/Nr. 87/1206 
DireCloraar-glfneraa[ van 

·s-Gravenhage. 10 maa" /987. 
De minister voomoemd. 

de Arblfid/WJZ L. de Graa! 

De minister van Sociale Zaken en Toelithting 
Wcrkgelegcnheid. .. 
Gclet op artikcl 1 79a. v'J!de, ~esde e~ 
zevcndc lid. van hct VClhghcldsbeslult 
voor fabric ken of werkplaatsen 1938 
(Stb. 872) alsmede op artikel 68a, 
vijfdc:. zesde en zevende lid. van het 
Landbouv/veiligheidsbesluit (Stb. 1950, 
K 107): 

Besluit: 

Ar/ikel I 
In dit besluit wordt vcrstaan onder: . 
a. Veilighcidsbesluit: Vc:ilighcidsbcslult 
voor fabricken of werkplaatsen 1938 
(Stb. 872): . 
b. LandbouwvciJigheidsbeslult: 
Landbouwveilighcidsbesluit (Stb. 1950. 
K 107): . 
e. Equivalent geluidsniveau 10 dB(A); 
het energetisch gemiddelde geluldsnl
veau gedu/ende cen .bepaaldc beoorde
Iingstijd. uitgedrukt In dB(A). 

Artiktl2 
Voor de toepassing van artikel 179~. 
zesde lid. van het Veiligheidsbcslult en 
van artikel 68a. zesde lid. van het 
Landbouwveiligheidsbesluit wordt als 
schadelijk geluidsniveau vastgesteld 
een equivalent geluidsniveau op de 
arbeidsplaats van 80 dB(A). 

Artibl J 
Ais niveau bedoeld in artikel 179a, 
zevende lid. van het Veiligheidsbesluit. 
en in artikel 68a. zevende lid. van het 
Landbouwveiligheidsbesluit wordt een 
equivalent geluidsniveau op de 
arbeidsplaats van 90 d8(A} vastgesteld. 

A Ttikel " 
Vooe de toepassing van de leden I tot 
en met 4 van artik.el 1791 van het 
Veiligheidsbesluit en van de leden I tot 
en met 4 lIan artikel 68a van het 
Landbouwveiligheidsbesluit wordt een 
equivalent geluidsniveau op de 
arbeidsplaats van 80 dB(A) vastgesteld 
al5 nive:lU. wnarboven geluid wordt 
geacht schadelijk te zijn. 

Arlikel S 
I. Oit besluit. dat met de daarbij 
behorende toelichting in de Nederlandse 
Staatscourant zal worden geplaatst, 
treedt in werking op het tijdstip. 
waarop artikel 179a. vijfde tot en met 
zevende lid. van het Veiligheidsbesiuit 
in werking treedt, met uitzondering van 
anikel 4 dat in werking treedt op een 
nader te bepalen tijdstip. 
2. Tot het hidslip waarop anikel 4 in 
werking treedt. geldt lIoor de toepassing 
van de leden I tot en met 4 van artikel 
179a van het Veiligheidsbesluit en van 
de leden I tot en met 4 van anikel 68a 
van het Landbouwveiligheidsbesluit 
een equivalent geluidsniveau op de 
arbeidsplaats van 8S dB(A). 

AIgemeen 
Bij het in werkin.g treden van de 
Arbeidsomstandlghedenw~t op I . 
januari 1983 is het toepassl~gsgebled 
van de Veiligheidswet 1934 mgep.erkt 
tot de sectoren onderwijs, overh~td. 
veIVoer en justitie. Ingevolge artlk.el 46, 
derde lid van de Arbeldsomstandlghe
denwet g~lden de Veiligheidswet en de 
uitvoeringsbesluiten voor ?ez: sectoren 
tat hel tijdstip waarop de In dlt . 
artikellid bedoelde nadere regelgevmg 

tot stand zal zijn gekomen. 
Hel Veiligheidsbesluit voor fabrieken 
of werkplaatsen 1938 (Stb. 872) en het 
Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 19S0, 
K 107). bcide vastgestel~ kra~htens de 
Veiligheidswet 1934, worden ,"geva/ge 
artikel 47 van de Arbeidsomstandighe
den wet voor het toepassingsgebied van 
die wet geacht ook krachtens de.. . 
Arbeidsomstandighedenwet te zlJn 
vastgesteld. De besluiten zijn.- voor 
wat betreft het toepassingsgebied -
tennino\ogisch aangepas! aan de 
Arbeidsomstandighedenwet bij 
Koninklijk besluit van 18 mei 1982, 
Stb.408. 
Van het Veiligheidsbesluit voor 
fabriekenof werkplaatsen en het 
Landbouwveiligheidsbesluit bestaan 
derhalve twee versies. In het Veiligheids. 
besluit voor fabrieken of werkplaatsen 
en het Landbouwveiligheidsbesluit is 
aan de Minister de bevoegdheid 
toegekend om zowel het geluidsniveau 
vast te stellen. waarboven geluid word.~ 
geacht schadelijk te zijn. als afzonderhJ
ke geluidsniveaus aan te wijzen voor 
het ter beschikking stell en en het 
dragen van gehoorbeschenningsmidde
len. 
Aangezien In het ministerieel b.esluit 
geen bepalingen voorkomen. die voor 
wat betreR de tenninologie argestemd 
dienen te worden op de bewoordingen 
van de Veiligheidswet dan wei de ' 
Arbeidsomstandighedenwet, is volstaan 
met het opstellen van een ministerieel 
besluit. 
Equlva/lfnt gtluidsnivtQIl 
Zoals uit artikel I, onder c. van het 
besluit blijkt. dient als basis voor de 
nonnstelling het begrip 'equivalent . 
geluidsniveau', <fat i.s gedelinieer:d al~ 
het energetisch gemlddelde geluldsm
veau gedurende een bepaalde beoorde
Iingslijd. uitgedrukt in dB(A). 
Wetenschappelijk wordt aangenom.en 
dat de energie-inhoud van' het geluld 
bepaJend is voor de kans op gehoorscha· 
de. Wanneer het geluidsniveau 
fluctueert bepaalt men de waarde van 
een constant geluidsniveau, dat in een 
bepaalde beoordelingsperiode dezelrde 
energieinhoud heeft als het Auctuerende 
geluidsniveau. 
Zoals gesteld. is als basis voor de . 
normstelling aekonn voor het begnp 
'equivalent geluidsniveau' en niet voor 
het begrip ·geluidsdosisniveau·. 
Onderstaand tal deze keuze worden 
toeaelicht. 
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Eq;illolenl geluidsniveau versus 
geluidsdosisniveau 
Wanneer de hoevee!heid geluid wordt 
gemelen die uitgaal van de lawaa!bron
nen. machines en appa.ratuur, w(Hdt de 
normering van de ge!uldkwa~utett 
uitgedrukt in het begrip 'equlvalent 
geluidsniveau' op de arbeldsplaats. 
Het optreden van gehoorschade door 
lawaai hangt niet aileen af van de 
hoogte van het geluidsniveau. maar ook 
van de duur lIan de blootstelling en de 
individuele gevoeligheid. De waarde 
van 80 dB(A) wordt gezondheidkundig 
gezien als de grens waarboven gehoof
schade kan aptreden. in geval er speake 
is van een dagelijks (dal wil zeggen 
8-urige) blootstelling gedurende een 
arbeidsleven (40 jaar) zander dat 
gebruik wordt gemaakt van gehoorbe
schenningsmiddelen. 
In het advies, dat de SER op 17 
februari 1984 heeft uitgebracht over h.et 
voorkomen en beperken van ovennallg 
geluid in fabrieken en werkplaatsen. 
stellen de werl!;geversvertegenwoordi
gers voor om als gro":dslag. v~or de 
nonnstelling bet gelulddoslsniveau Ie 
banteren in plaats van het equivale~te. 
geluidsniveau. Onder het gelulddoSlSOI
veau wordt de geluidshoev~elheid .. 
venlaan. die iemand dagehJks op zlJn 
arbeidsplaats in zijn oor ontvangt, 
zonder dat hierbij rekening wordt 
gehouden met hel gebruik van g.ehoo~
beschenningsmiddelen. De gelutddoSls 
is derhalve afhankelijk van de duur van 
de blootstelling aan een bepaald 
geiuidsniveau. . 
Hoewel inderdaad de totale hoeveelheld 
geluid. die in het oor wordt o!'tvangen 
bepalend is voor het al dan met 
o plreden van gehoors~hade: s~uit he~ 
hanteren van het gelulddoSISOlveau In 

de praklijk op bezwaren. Slechts . 
wanneer er sprake is van vasle arbelds
plaatsen en constante geluidsniveaus. is 
het geluiddosisniveau gcl!jlt aan het 
geluidsniveau op de arbeldsplaats en 
vonnt het hanteren van deze grootheid 
geen probleem. In verreweg de .meesle 
gevallen even wei z~lIen de a~beldsplaat· 
sen en de geluidsmveaus vaneren. . 
Wanneer van een werknemer de dosls 
gemeten dan wei berekend is. is de .. 
oornak van cen mogelijke overschrtJ
ding van de toegestane dosis nog 
onbekend. 
Voor het opsporen van de gelui~sbron
nen, die voornamelijk hebben bIJged.ra
gen tot het overschrijden van de dOSIS. 
zullen aanvullende metin!-en dienen te 
worden verricht. Voorts tal. wanneer 
het geluiddosisniveau zou worden 
gebruikt als grondslag voor de norme
ring om gehoorbeschermingsmlddelen 
te dragen. iederc werknemer op elk 
moment van de dag dienen te weten. 
aan welk niveau hij blootstaat en 
hoeveel geluid hij die dag al he eft 
gehad.. . 
He! tal duidelijk zijn dat het gelulddo
sisniveau voor de praktijk geen 
bruikbare grootheid is. In pl~ats van 
het geluiddosisniveau wordt In de 
regelgeving dan oak uitgega~n v~n het 
gemiddeld (equivalent) g~luldsnlveau 
op een arbeidsplaat5 of tlJdens een 
bepaalde werWamheid. 

2 



G;tn,n,:oardt 
VoOt de toe passing van de leden I tat 
en met 4 van artikel 179a van het 
Veiligheidsbesluil 'lOOt fabrieken of 
werkplaatsen en van de leden I tol en 
met 4 van artikel 68a van het landbouw
veiligheidsbesluit wordt een equivalent 
geluidsniveau op de arbeidsplaats van 
80 dB(A) vaslgesteld als niveau 
waarboven geluid wordl geachl 
schadelijk Ie zijn. In samenhang met de 
in de voorgaande volzin genaemde 
artikelen betekent dit, dat machines, 
werktuigen; apparaten etc:. geen hagere 
geluidsniveaus magen veroorzaken dan 
de grenswaarde van 80 dB(A), lenzij dil 
redelijKerwijs niet kan worden gevergd. 
Vaor de wijze waarop de n:de/ijkerwijs
elausule zal worden sehanleerd, zij 
verwezen naar de belrokken passage uit 
de Nata van toelic:hling bij het Kanink· 
lijk besluit van 20 januari 1987, Stb. 36, 
tat wijziging van het Veiligheidsbesluil 
voor fabrieken Of werkplaal5en en het 
Landbouwveiligheidsbesluit (Arbeids· 
omstandighedenwet). 
Hoewel aan de norm van 80 dB(A) uit 
gezondheidkundig oogpunt niet valt Ie 
tomen. is besloten tot een nader te 
bepalen tijdstip een niveau van 85 
dB(A) als grenswaarde vast Ie stellen. 
Hieraan ligt de overweging len 
grands lag dat het ongewensl is om 
Nederland uit de pas Ie lalen lapen ten 
opziehte van andere geinduslrialiseerde 
landen, waar in het algemeen geluidsni. 
veaus vanaf 8S of 90 dB(A) worden 
aangemerkt als schadclijk geluid. 
Gehoorbeschtrmingsmiddelen 
Dc werkgever is verplitht doelmatige 
sehoorbesc:herrningsmiddelen ler 
beschikking te stellen van werk.nemers. 
die kunnen worden blaolgesteld aan 
geluidsniveaus vlnaf 80 dB(A). Op 
deze wijze zal de werknemer die ieder 
risico op gehoorsehade wiJ voorkamen 
in staat zijn zichzelf hiertegen te 
beschermen. Voar geluidsniveaus vanaf 
90 dB(A) geldt de verplic:hting voor de 
werknerners om gehaarbesc:herrnings
rniddelen Ie dragen. Voor een nadere 
taeliehting ten aanzien yan de 
gehaarbesc:hermingsrniddelen zij 
wederorn verwezen naar de Nala van 
toeliehling bij het koninklijk besluit van 
20 januari 1987, Stb. 36. tot wijziging 
van het Veiligheidsbesluit voor 
fabrieken of werkplaalsen en het 
Landbouwveiligheidsbesluit (Arbeids. 
omslandighedenwet). 

De minister "an Socia/e Zaktn tn 
Werkgelegenheid, 
L. de Graal 
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Arbeids· 
bescherming 

BESCBERMiNG TEGEN SCBADELiJK 
GELUID 

1. BetekeDis van dit voorschrift 

BXV 16-5 
sept. 1987 

pag. 1 

Dit voorschrift is gebaseerd op de Nederlandse wetgeving over scha
delijk geluid. 

De produktie van lawaai op de werkplek, evenals de blootstelling van 
medewerkers aan onvermijdelijk lawaai moeten zijn beperkt. Uitgangs
punt van de wetgeving is dat schadelijk geluid aan de bron bestreden 
dient te worden. De wet stelt vast welke geluidniveaus als schade
lijk beschouwd dienen te worden in het kader van de lawaaibestrij
ding en de gehoorbescherming en bij welke niveaus bepaalde maatrege
len genomen dienen te worden. 

Dit voorschrift beperkt zich tot schadelijk geluid. Hinderlijk ge
luid evenals schadelijke en hinderlijke trillingen komen niet aan de 
orde. 

De geluidsterkte is uitgedrukt in dE(A). 

2. Gevaar van schadelijk geluid 

Langdurende blootstelling aan schadelijk geluid kan onherstelbare 
gehoorbeschadiging veroorzaken. Hoe hoger het niveau en hoe langer 
de duur van de blootstelling des te groter is de kans op en de ernst 
van de schade. 

Het behoeft nauwelijks betoog dat een wat ernstiger slechthorendheid 
tot sociale isolatie kan leiden en als een ernstige handicap te be
schouwen is. Verder kunnen in een omgeving met een hoog geluidniveau 
belangrijke signalen worden gemist, waardoor gevaarlijke situaties 
kunnen ontstaan. Bij slechte spraakverstaanbaarheid kunnen misver
standen optreden die eveneens tot gevaarlijke situaties kunnen lei
den. 

3. Equivalent geluidDiveau (Leq) 

De kans op en de mate van gehoorschade is bepaald door de hoeveel
heid ontvangen geluidenergie per dag. Daarbij maakt het, binnen ze
kere grenzen, niet uit hoe die energie over de dag is verdeeld. Van
daar dat het begrip "equivalent geluidniveau" over acht uur (Leq.8 
uur) een goede maat is ter bepaling van de k~ns op gehoorschade. De 
definitie van Leq.8 uur luidt als voIgt : het Leq.8 uur van wisse
lend geluid is gelijk aan het niveau van het constante geluid over 8 
uur dat dezelfde energie-inhoud heeft. Zo is het Leq.8 uur van een 
geluidniveau van 83 dE(A) gedurende 4 uur : 80 dE(A). 

In Tabelvorm : 80 dBCA) 8 uur komt overeen met 83 dBCA) 4 uur. 
of met 86 dBCA) 2 uur. 
of met 89 dBCA) 1 uur. 

Het lijkt niet verstandig een dergelijke reeks tot extreem korte 
tijden (minuten) voort te zetten indien het bijvoorbeeld gaat om de 
keuze voor het dragen van gehoorbescherming. 

Het Leq.8 uur wordt in dit voorschrift verder kortweg genoemd "ge
luidniveau". 
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4. Scbadelijke geluidniveaus 

BXV 16-5 
sept. 19B7 
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Er is in Nederland vastgesteld dat geluidniveaus van 80 dBCA) en ho
ger schadelijke geluidniveaus zijn. Niet iedereen is echter even ge
voelig voor gehoorbeschadiging. De meest gevoeligen lopen inderdaad 
risico bij geluidniveaus vanaf BO dBCA). Bij niveaus bene den BO 
dB(A) is zelfs bij een blootstelling van 40 uur per week gedurende 
het gehele arbeidsleven geen gehoorschade te verwachten. 

5. Ilaatregelen 

5.1. Bij het ontwerpen van gebouwen en produktiemiddelen moet in een 
vroeg stadium aandacht aan de lawaaiproblematiek worden ge
schonken. 

'* 5.2. Machines, werktuigen etc. mogen bij in werking zl.Jn geen ge
luidniveau veroorzaken hoger dan B5 dB(A), tenzij dit redelij
kerwijs niet gevergd kan worden. 

'* 5.3. Werkzaamheden moeten zodanig worden verricht dat daarbij geen 
geluidniveau van BS dB(A) of hoger optreedt, tenzij zulks rede
lijkerwijs niet gevergd kan worden. 

'* 5.4. Door middel van doeltreffende voorzieningen dient zoveel moge
lijk te zijn voorkomen dat in ruimten waar medewerkers verblij
ven geluidniveaus van 85 dB(A) of hoger heersen, tenzij zulks 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden. 

'* 5.5. Het aantal medewerkers dat onvermijdelijk aan geluidniveaus van 
85 dB(A) of hoger is blootgesteld moet zoveel mogelijk zijn be
perkt, tenzij zulks redelijkerwijs niet gevergd kan worden. 

5.6. Aan medewerkers die aan geluidniveaus van BO dB(A) of hoger 
zijn blootgesteld, dienen deugdelijke gehoorbeschermingsmidde
len ter beschikking te worden gesteld. 

5.7. Medewerkers die zijn blootgesteld aan geluidniveaus met een ni
veau van 90 dBCA) of hoger zijn verplicht deugdelijke gehoorbe
schermingsmiddelen te gebruiken. 

5.8. Medewerkers die zijn blootgesteld aan. geluidniveaus van 80 
dBCA) of hoger dienen informatie ontvangen te hebben over de 
gezondheidsrisico's bij blootstelling aan schadelijk geluid, 
het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen en de rol van het 
periodiek gehooronderzoek. 

5.9. Medewerkers die worden blootgesteld aan geluidni veaus van 80 
dBCA) of hoger moeten vooraf worden geaudiometreerd. 

'* Voor de maatregelen onder de punten 5.2. tIm 5.5. geldt het ge
luidniveau van 85 dB(A) gedurende een overgangstermijn. Te zijner 
tijd zal hiervoor het geluidniveau van 80 dB(A) geiden. 
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5.10. Veili9heidskundige en bedrijfsarts dienen in overle9 met de 
betrokken afdeling afspraken te maken over de te nemen maatre
gelen t.a.v. geluidbestrijding, de periodiciteit van geluidme
tingen en de gehoorcontrole. 

6. De rol van de gehoorcontrole 

Bij blootstellingsniveaus tussen 80 en 90 dB(A), in welk traject 
niet de a1gemene verplichtin9 geldt om gehoorbeschermin9 te dragen, 
beoogt de gehoorcontrole het in een vroeg stadium opsporen van de 
meest gevoeligeni daarmee wordt het ontstaan van een geringe schade 
bij een beperkt aantal personen geaccepteerd. Het alternatief zou 
zijn om iedereen, en dus ook diegenen die geen enkele schade zullen 
oplopen, te verplichten tot het dragen van gehoorbescherming vanaf 
80 dB(A). Ook de wetgever heeft voor dit laatste niet gekozen. 

7. Maatregelen en de redeIijkerwijze ciausule 
bij geluidniveaus van 85 dB(A) en hoger 

Bij de beoordeling van de verplicht te nemen technische maatregelen 
dient, naast de vaststellin9 dat het geluidniveau de 85 dB(A) te bo
ven 9aat (of zal 9aan), tevens te worden bepaald of voorkoming daar
van redelijkerwijze gever9d kan worden. Daartoe kan men : 

a. Vaststellen of medewerkers aan dat geluidniveau worden blootge
steld gedurende een zodanig lange tijd (zie punt 3) dat die 
blootstelling schadelijk is voor het gehoor. 

b. Vaststellen of het technisch mogelijk is het geluidniveau onder 
85 dB(A) te houden. Dit kan o.a. blijken uit de praktijk in de 
betrokken bedr ij f stak en/of ui t de stand van de lawaaibestr i j
dingstechniek (zie hiervoor o.a. de bijlage bij dit voor
schrift). 

c. Vaststellen of het financieel verantwoord is om het geluidniveau 
onder 85 dB (A) te houden. Indien op eni9 moment is vastgesteld 
dat zulks financieel niet is verantwoord, dient er een plan te 
bestaan waarin de richting is aangegeven voor de verwezenlijking 
van de gewenste situatie. Indien verzuimd is vanaf het begin van 
een ontwikkeling met de lawaaiproblematiek rekening te houden, 
zullen de financiele consequenties daarvan in de verantwoording 
niet mogen worden meegerekend. 

8. Referenties 

a. Arbowet, VBF, artikel 179a. 
b. Besluiten tot w~Jziging van het Veiligheidsbesluit voor Fabrieken 

en Werkplaatsen en het Landbouwveiligheidsbesluit d.d. 20-01-1987 
(St .bl. 36). 

c. Besluit houdende vaststelling schadelijke geluidniveaus (Nr. 
87/2206 d.d. 10-03-1987). 

d. Regelgeving "Lawaai op de arbeidsplaats", 
Directoraat Generaal van de Arbeid. 

uitvoeringsbeleid 

9. Raadpleeg voor nadere toelichting uw veiligheidskundige 

Bijlage 
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Vooruitzichten technische maatregelen bij lawaaibestrijding 

Bijlage bij de nota van toelichting behorende bij het koninklijk be
sluit van 20 januari 1987, 5tb. 36. 

1. Algemeen erkende stand van de techniek 

1.1. Verwacht mag worden dat op korte termijn in bestaande situaties 
op grote schaal maatregelen zullen worden getroffen, die be ant
woorden aan de algemeen erkende regels van de techniek. 
Voorbeelden hiervan zijn onder andere : 

Ventilatoren voorzien van geluiddempers aan de aanzuig- en 
uitblaaszijde. 

- Uitblaasopeningen van pneumatische installaties of apparatuur 
voorzien van geluiddempers of aansluiten op geluidgedempte 
verzamelleiding. 

- Lawaaiige installaties of machines voorzien van geluidisole
rende omkastingen (uitvoerbaarheid moet voor elke situatie 
afzonderlijk worden nagegaan; in de meeste situaties' is dit 
echter goed mogelijk). 

- Vermindering van de geluidsafstraling van machinebeplating 
door toepassing van bijvoorbeeld sandwich-staalplaat. 

- Transportgoten en -kokers inwendig bekleden met slijtvast 
rubber. 

- Opnemen van vloeistoftrillingsdempers in hydrauliek-Ieidin
gen. 

- Vervangen van lawaaiige overbrengingen door stillere typen 
(bijvoorbeeld riemaandrijving - V-snaar aandrijving). 

- Toepassen van trillingdempende constructies, waarmee over
dracht van machinetrillingen op geluidafstralende oppervlak
ken wordt voorkomen. 

- Trillingvrij opstellen en installeren van machines, apparaten 
en leidingen. 

- Compartimenteren van lawaaiige werkzaamheden. 

1.2. V~~r nieuwe situaties gelden andere maatstaven. Bij vervanging 
van afgeechreven machines door nieuwe bestaat immers de moge
lijkheid geluidarme versies aan te schaffen. 
Naar verwachting zal het aanbod van geluidarme machines de ko
mende jaren aanzienlijk toenemen. 
Als voorzieningen die voor nieuwe situatree beantwoorden aan de 
algemeen erkende regels van de techniek komen voor toepassing 
op korte termijn onder andere in aanmerking : 

Automatisch werkende machines van fabriekswege voorzien van 
gerntegreerde geluiddempende omkastingen. 

- Motoren, generator en , compressoren in geluiddempende omkas
tingen. 

- (Pneumatisch)handgereedschap in geluidarme uitvoering. 
- Overgang op alternatieve werkmethoden of werkwijzen ter ver-

laging van het geluidniveau (bijvoorbeeld vervangen van pneu
matische door hydraulische apparatuur). 

- Geluidarme uitvoering van allerlei machines en apparaten 
(elektromotoren, lagers, ventilatoren, etc.). 
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V~~r de wat langere termijn zullen nieuwe ontwikkelingen op een 
steeds breder terrein toepassing vinden. Daarbij kan worden ge
dacht aan ontwikkelingen waarnaar nu nog onderzoek wordt ver
richt en die nOg niet of slechts incidenteel op de markt zijn 
verschenen. In de komende jaren zullen deze nieuwe technieken 
echter tot de algemeen erkende rege!s van de techniek gaan be
horen. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn : 

- Toepassing van spiraalvormig snijgereedschap voor verspanende 
machines in de houtindustrie. 

- Vervangen van pulserende krachtoverbrenging door continue 
krachtoverbrenging (containeruitdeukmachine, hydraulische pa
lenkraker). 

- Toepassen van zaagbladen met sandwich constructie. 
- Alternatieve verdichtingsmethoden in de betonindu~trie. 
- Vervanging van klinken door alternatieve bevestigingstechnie-

ken. 

3. Voorlopige technische onhaalbaarheden 

Er zijn ook categorieen werktuigen en machines waarvoor op dit 
moment nog geen effectieve geluidwerende maatregelen bekend 
zijn en waarvoor ook niet te verwachten valt dat dergelijke 
maatregelen binnen afzienbare tijd zullen worden ontwikkeld. 
Daarbij valt onder andere te denken aan : 

- Niet-geautomatiseerde hout- en metaalbewerkingsmachines (cir-
celzaag, slijpmachine). 

- Grit- en staalstralen. 
- Smeedhamers. 
- Lassen, maar vooral ook gutsen (een nabewerking bij lassen). 
- Timmeren. 
- Klinken. 
- Allerlei bewerkingen waarbij de geluidafstraling niet wordt 

bepaald door het werktuig, maar door het gereedschap of werk
stuk. 

- Drukpersen (geluidafscherming vaak weI mogelijk). 

PHILIPS BEDRIJFSVEJUGHEID 
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BIJLAGE IV Indeling van de maatregelen 

In het verslag is veel gebruik gemaakt van de termen primaire en 

secundaire maatregelen. Deze zijn gebruikt overeenkomstig [13]. Voor de 

duidelijkheid wordt de indeling beschreven en worden er voorbeelden 

gegeven. 

Maatregelen met de bedoeling om de geluidproduktie van de bron te 

verminderen noemt men primaire maatregelen. Maatregelen die de 

uitbreiding van geluid tegen gaan of de ontvangst ervan belemmeren noemt 

men secundaire maatregelen. 

A. Primaire maatregelen 

1. Konstruktieve maatregelen 

1. konstruktie en inzet geluidarme maschines 

* hydraulische perseh 

2. Konstruktie en inzet geluidarme elementen 

* schuine vertanding 

* glijlagers 

* riem ipv. ketting 

2. Technologische maatregelen 

1. gebruik isolerende en dempende materialen 

* loopwielen uit kunststof 

* leidingen uit gummi 

2. ontwikkeling en gebruik geluidarme bewerking 

* lijmen ipv. lassen 

* boren ipv. stanzen 
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B. Secundaire maatregelen 

1. Technische maatregelen 

* omkapping 

* geluidscherm 

2. Bouwkundige maatregelen 

* gesloten scheidingswanden 

* ruimtebekleding 

3. Persoonlijke maatregelen 

* watten, dopjes 

* helmen met kappen 

4. Organisatorische maatregelen 

* lawaaipauzes 

* arbeidsplaatswisseling 

5. Planmatige maatregelen 

* layout 
* produktieplanaanpassing 
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ERRATA 

Algemeen: Door een verkeerde afstelling zijn tijdens het drukken enkele 

linker pagina's scheef afgedrukt. Excuses daarvoor. 

summary regel 2 practice ipv. praktice 

hoofdstuk 3 blz.28 laatste regel 40 ipv. 30 

hoofdstuk 5 bIz.57 regel 6 5.3 ipv. 4.3 

bIz.73 regel 1 factoren ipv. factoeren 

hoofdstuk 7 bIz.97 regel 11 kijken of ipv. kijkenof 

verzendlijst blz.111 regel 11 Lucassen ipv. Lucaasen 

toevoegen: Doorschot CFT Eindhoven 

Paulusse CFT Eindhoven 
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